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Milí spoluobčané,

vstoupili jsme do posledního měsíce
roku. Před námi jsou Vánoce, Silvestr
a nový rok s letopočtem 2008.

I v Újezdě nad Lesy už vládne
vánoční atmosféra. Tradiční výzdoba
na hlavní ulici svítí od pátého prosince.
Vánoční strom i letos stojí před základní školou díky
našim sponzorům, kteří ho každý rok ozdobí a rozzáří.
Městská část ho získala zdarma a přírodě rozhodně
neublížila. Je to totiž strom, který se ocitl, jako mnoho
dalších, na seznamu žádostí o pokácení. Pracovníci
odboru životního prostředí z nich během roku vytipovali
ten nejvhodnější a nejhezčí a zachovali na původním
místě až do té doby, než bude instalován před školou.
Nikdo nemusí mít obavy, že by se opakovala situace ze
Staroměstského náměstí před dvěma lety, kdy zde vinou
velkého větru strom spadl. Jeho ukotvení kontroluje statik.

K vánočnímu času patří i kultura. Ráda bych vás pozvala
na Adventní koncert pořádaný újezdskou Kazatelskou
stanicí Českobratrské církve evangelické, který se usku-
teční kostele ve Škvorci. V plném proudu je i prodej vstupe-
nek na Adventní koncert s Jiřím Drdlou, Milanem
Plechatým a Janem a Vojtěchem Nedvědovými. Zkrátka
nepřijdou ani děti, pro ně je připraven pohádkový vánoční
pořad Legenda o hvězdě.

Závěrem mi dovolte, abych vám popřála krásné,
šťastné a veselé Vánoce.

Ať se vám plní všechna přání.
Přeji vám také, abyste okolo sebe rozdávali jen

radost a pohodu a vaši blízcí o vás mohli vždycky říct:
s tímhle člověkem je mi skutečně dobře.

A pevné zdraví do nového roku

Vaše Andrea Vlásenková
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Informace z 19. schůze Rady
Městské části Praha 21
ze dne 10. října 2007

Schvaluje
- uvolnění finančních prostředků
pro Sdružení důchodců ve výši 10.
tis. Kč za podmínky, že budou uvol-
něny ze zbylých finančních pro-
středků komise sociální a zdravotní
- uspořádání akce – dětský po-
hádkový večer ve společenském
sále MZŠ a MŠ Polesná a záro-
veň schvaluje uvolnění finančních
prostředků ve výši 7.000,- Kč na
tuto akci a vstupné ve výši 40,- Kč,
finanční prostředky budou uvolně-
ny z VHČ
- uspořádání koncertu hudební
skupiny Rangers ve společenském
sále MZŠ a MŠ Polesná a záro-
veň schvaluje uvolnění finančních
prostředků ve výši 38.000,- Kč na
tuto akci a vstupné ve výši 200,-
Kč a pro důchodce ve výši 150,-
Kč, finanční prostředky budou
uvolněny z VHČ
- prodloužení splatnosti smlouvy
o převodu vlastnictví jednotky – Ží-
želická 1611/9, a to do 1. 12. 2007
- nájemní smlouvu na pronájem
nebytových prostor v domě Živo-
nínská 1629/50, a to na dobu neu-
rčitou s tř íměsíční výpovědní
lhůtou pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem této smlouvy
- platový výměr na 4. čtvrtletí
roku 2007: pí ředitelce Janě Cen-
krové, Praha 9 – Újezd nad Lesy,
1. MŠ, Čentická 2222; pí ředitelce
Naděždě Kosanové, Praha 9 –
Újezd nad Lesy, MŠ Sedmikráska,
Lišická 1502, pí ředitelce Miluši
Benátské, Praha 9 – Újezd nad
Lesy, MŠ Rohožník, Žárovická
1653 a řediteli Mgr. Miroslavu Kur-
kovi, Praha 9 – Újezd nad Lesy,
MZŠ a MŠ, Polesná 1690, a to
s platností od 1. 10. 2007. Platové
výměry jsou nedílnou součástí ori-
ginálu  usnesení.
- platový výměr – platový postup
pí ředitelce Miluši Benátské, Pra-
ha 9 – Újezd nad Lesy, MŠ Rohož-
ník, Žárovická 1653, a to
s platností od 6. 11. 2007. Platový
výměr je nedílnou součástí origi-

nálu  usnesení a dále pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpisem
platového výměru
- v rámci přípravy nového Územ-
ního plánu uplatnění níže uvede-
ných požadavků: na plochách OV
(všeobecně obytné) plošně na
území MČ Praha 21 zakotvit koe-
ficient B      s koeficientem zeleně
0,65 tj. rozvolněné rodinné domy,
stavby pro podnikání; nezvětšovat
území určené pro zástavbu na úkor
zmenšování ploch pro zeleň, par-
ky, lesní;  porosty a louky;  důsled-
ně respektovat vyhlášené
biokoridory; určit vhodné plochy
pro retence dešťových vod v území
a zároveň ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 (OMI) zaslat stanovisko rady
zpracovateli územního plánu
- sloučení pozemků č. parc KN
537/92 a PK 464/53, 464/49, 464/
50, 464/51 v k.ú. Újezd nad Lesy
a zároveň požaduje umístění slou-
čeného pozemku na rohu ulic Dru-
hanická, Oplanská a Ochozská a
dále pověřuje Úřad MČ Praha 21
(OMI) jednáním s ostatními vlast-
níky v intencích výše uvedeného
požadavku
- upravený provozní řád „Multi-
funkčního sportoviště“, která spo-
čívala v úpravě (doplnění) věty:
„V případě příznivých klimatických
podmínek bude možnost provozní
dobu prodloužit.“ A dále ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zajistit
umístění provozního řádu
- záměr na pronájem pozemku
parc. č. 4306/1 k.ú. Újezd nad Lesy
firmě BETONSTAV Teplice, a.s., za
účelem vybudování mezideponie
zeminy ze staveniště Polyfunkční-
ho domu v Praze – Újezdě nad
Lesy na dobu 10/2007 – 06/2008
a zároveň ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 zveřejnit záměr na úřední
desce
- na základě výběrového řízení
uzavření smlouvy o dílo na akci
„Úprava veřejné zeleně – vybudo-
vání lesoparku“ se společností
DePa s.r.o., K Hořavce 270, 190 16
Praha 9 a zároveň pověřuje Úřad
MČ Praha 21 (OMI) jednáním
s firmou DePa s.r.o. o úpravě a roz-
sahu prací do výše disponibilních

prostředků přidělené účelové do-
tace MHMP a dále ukládá Úřadu
MČ Praha 21 (OMI) informovat ža-
datele v intencích tohoto usnese-
ní a předložit na příští jednání rady
smlouvu o dílo

Bere na vědomí
- dopis paní ředitelky Olivovy dět-
ské léčebny ohledně možné spo-
lupráce a zároveň schvaluje
uvolnění finančních prostředků ve
výši 3. 000,- Kč pro Olivovu dět-
skou léčebnu. Finanční prostřed-
ky budou uvolněny z rezervy
kapitoly 10 – Pokladní správa

Nesouhlasí
- s navrženou změnou územního
plánu na pozemku parc. č. 549/1 a
548 v k.ú. Újezd nad Lesy z PS
(sady, zahrady a vinice) na PZA
(zahradnictví) a zároveň ukládá
starostce  pí Vlásenkové  předložit
tento  materiál  na  nejbližší  jed-
nání  Zastupitelstva  MČ Praha 21

 Souhlasí
- s navrženou změnou územního
plánu na pozemku parc. č. 3748/7
a 3748/8 v k.ú. Újezd nad Lesy
z VV (veřejné vybavení) na OV
(všeobecně obytná plocha) a záro-
veň nesouhlasí s navrženou změ-
nou územního plánu na pozemku
parc. č. 3748/6 v k.ú. Újezd nad
Lesy z VV (veřejné vybavení) na
OV (všeobecně obytná plocha) a
dále ukládá starostce pí Vlásenko-
vé předložit tento materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21
- s předloženým návrhem roz-
počtu MČ Praha 21 na rok 2008
včetně fondu zaměstnavatele a
vedlejší hospodářské činnosti. Ná-
vrh rozpočtu je součástí originálu
usnesení. Dále ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit návrh roz-
počtu na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

Neschvaluje
- žádost sl. Adámkové o přecho-
du předplaceného nájmu v bytě
Žlebská 1615/7  a trvá na dodržení
platné smlouvy
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Informace z mimořádného
jednání Rady Městské části
Praha 21 ze dne 17.října 2007

u k l á d á
- Úřadu MČ Praha 21(OMI, OŽPD)
zajistit kompletaci dopravní studie
SEVER-JIH a požádat firmu PUDIS
o spolupráci při zapracování navrho-
vaných změn dopravního generelu.
Městská část Praha 21 následně
požádá příslušné státní orgány o sta-
novisko k tomuto generelu

Informace z 20. schůze Rady
Městské části Praha 21
ze dne 7. listopadu 2007

Schvaluje
- rozpočtové opatření č. 59 – úpra-
vu rozpočtu v roce 2007 dle předlo-
ženého návrhu - tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení. Jedná
se o nákup osobního automobilu ve
výši 308.700,- Kč v kapitole 09 –
Vnitřní správa převedením volných
neinvestičních finančních prostřed-
ků mezi položkami v rámci kapitoly
09 – Vnitřní správa
-  rozpočtové opatření č. 60 –
úpravu rozpočtu v roce 2007 dle
předloženého návrhu - tabulky, kte-
rá je nedílnou součástí usnesení.
Jedná se o převedení finančních
prostředků na investiční položku
stroje, přístroje a zařízení (klimati-
zace v ÚMČ), a to ve výši 100.000,-
Kč z volných neinvestičních finanč-
ních prostředků mezi položkami
v rámci kapitoly 09 – Vnitřní správa
- přílohu č. 2 k organizačnímu řádu
– pracovní náplně odborů a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
a  tajemníka pana Saitze podpisem
přílohy č. 2. k organizačnímu řádu
- přechod nájmu bytu Žiželická
1611/2 podle zákona č. 40/1994 Sb.
v platném znění a zároveň pověřu-
je starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem nové nájemní smlouvy na dobu
neurčitou s panem Janem Augustou
- uspořádání adventního koncer-
tu a vánočního vystoupení pro děti
ve společenském sále MZŠ a MŠ
Polesná a uvolnění finančních pro-
středků ve výši 32.000,- Kč na tyto

akce: vstupné na adventní koncert
ve výši 150,- Kč a pro důchodce ve
výši 100,- Kč; prodej vstupenek na
vánoční vystoupení pro děti ve výši
50,- Kč. Finanční prostředky budou
uvolněny z VHČ.
- návrh smlouvy o dílo mezi MČ
Praha 21 a firmou DePa s.r.o.
K Hořavce 270, Praha 9, týkající se
vybudování lesoparku Rohožník a
zároveň pověřuje starostku pí Vlá-
senkovou podpisem smlouvy o dílo
s firmou DePa s.r.o.
- protokol  PP/23/08/407/2007 o
předání a převzetí nemovitosti do
správy – pozemek č. parc 1122
v k.ú. Újezd nad Lesy a zároveň
pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem předmětného protokolu a
dále ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) připravit na další jednání rady
záměr na prodej pozemku a zajistit
zápis předmětného pozemku na LV
MČ Praha 21 a  pověřuje starostku
pí Vlásenkovou jednáním s nám.
primátora ing. Klegou ohledně vyjas-
nění podmínek prodeje pozemku a
dále ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) zmapovat pozemky MHMP
v katastru MČ Praha 21 – Újezd nad
Lesy
- návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o
dílo č. 124/05 (710/05) s firmou
FRAMAKA, s.r.o., který rozšiřuje
rozsah zimní údržby na místních ko-
munikacích o část ulice Polesná a
část ulice Čentická a dále valorizuje
cenové položky za posyp a pluho-
vání  a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem dodatku
a ukládá Úřadu MČ Praha 21 (ta-
jemník, OMI) zveřejnit ve zpravoda-
ji informace týkající se zimní údržby
komunikací
- uveřejnění prezentace MČ Pra-
ha 21 na připravované mapě poš-
tovního obvodu Prahy 9 a uvolnění
částky ve výši 8. 000,- Kč na tuto
akci, a to z kapitoly 09 – Vnitřní sprá-
va
- smlouvu se společností BETON-
STAV TEPLICE a.s. na pronájem čás-
ti pozemku č. parc. 4306/1 za účelem
zřízení mezideponie odtěžené zemi-
ny pro stavbu „Polyfunkčního domu
v Újezdě nad Lesy“ a zároveň pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou podpi-

sem smlouvy po uplynutí zákonné
lhůty pro uplatnění připomínek ke
zveřejněnému záměru
- na základě mimořádného jedná-
ní bytové komise schvaluje přidělení
bytu v Novosibřinské ul. č. 673, 190
16 Praha 9 – Újezd nad Lesy pí Haně
Horové a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (pí Mrázová) předložit na
další jednání rady nájemní smlouvu,
a to na dobu určitou – 1 rok
- prodloužení autobusové linky č.
267, se synchronizací uvedené au-
tobusové linky s jízdním řádem vla-
ků v Uhřiněvsi a Klánovicích a
s možností přestupu z autobusů č.
329 a č. 303 v Kolodějích a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD)
informovat v intencích jednání rady
starostu Obce Sibřina, ROPID a ob-
čany prostřednictvím zpravodaje po
realizaci akce
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
108/07 se společností BETONSTAV
TEPLICE a.s. na Výstavbu polyfunkč-
ního domu  a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpisem
dodatku
- odměny vedoucím pracovníkům
Úřadu MČ Praha 21 dle předložené-
ho návrhu, který je nedílnou součás-
tí originálu  usnesení
- udělení peněžitého daru ve výši
jedné měsíční odměny starostce MČ
Praha 21 pí Vlásenkové, peněžitý dar
ve výši jedné měsíční odměny neu-
volněnému místostarostovi panu Ing.
Petru Štulcovi, neuvolněné místosta-
rostce MUDr. Zuzaně Dastychové a
radním Ing. Tomáši Vaníčkovi a Ing.
Vladislavu Marečkovi

Souhlasí
- s doporučením výběrové komise
dle protokolu, který je nedílnou sou-
částí originálu usnesení, s nezařa-
zením žádného z předložených
návrhů do veřejné obchodní soutě-
že na akci “Výstavba domu seniorů
v Újezdě nad Lesy“ z důvodu nespl-
nění zadávacích podmínek soutěže
a zároveň souhlasí se zrušením ob-
chodní veřejné soutěže na akci „Vý-
stavba domu seniorů v Újezdě nad
Lesy“ a ukládá starostce pí Vlásen-
kové předložit materiál na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21
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Zimní údržba místních komunikací
Rada MČ Praha 21 ve snaze řešit obtížnou situaci se zimní údržbou rozhodla nad rámec svých

zákonných povinností (místní obslužné komunikace jsou vyjmuty ze zimní údržby vyhláškou hl. m.
Prahy) a přes velkou finanční náročnost zajistit zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti vlivem
zimních povětrnostních situací v rámci finančních možností MČ. Byla uzavřena smlouva s externí
firmou, která udržuje páteřní komunikace v přibližné délce 40 bkm, včetně držení pohotovosti v noci
a dnech pracovního volna.  Jedná se konkrétně o tyto komunikace:

Severní část :   
1) ul. Nadějovská (Starokolínská-Budčická)   7) ul. Velimská
2) ul  Budčická (Nadějovská- Pilovská)   8) ul. Všeňská (Kynická-Novosibřinská)    
3) ul. Čentická (Pilovská- Polesná)   9) ul. Kynická
4) ul. Hulická (Staroklánovická-Valdovská) 10) ul. Pilovská
5) ul. Soběšínská 11) ul. Polesná (školní bus)
6) ul. Valdovská 12) ul. Čentická (Polesná - Staroklánovická – školní bus)

Jižní část :    
12) chodník na sídlišti Rohožník ( od trafostanice Žiželická k zdravotnímu středisku)
13) ul. Zlivská                                                                      
14)  ul. Lišická  20) ul. Račiněveská
15)  ul. Chvalečská  21) ul. Ochozská (Starokolínská-Církvická)
16)  ul. Velebného  22) ul. Polenská
17)  ul. Toušická  (Chotěnovská- Velebného)  23) ul. Rápošovská
18)  ul. Chotětovská  24) ul. Zbyslavská
19)  ul. Domanovická  25) ul. Třebětínská

Úřad MČ Praha 21

Hlášení veřejného osvětlení
Žádáme občany, aby nesvítící stožáry veřejného osvětlení hlásili na centrální dispečink ELTODO

CITELUM přímá bezplatná linka č. 800 101 109 případně na Úřad MČ Praha 21. Při hlášení nesvítícího
stožáru VO je vhodné uvést nejen ulici, ale i šestimístné číslo, které je na stožáru přinýtováno ve
výšce očí. Urychlí se tím zprovoznění stožáru VO. Na výše uvedeném telefonní čísle se hlásí také
porucha dopravní signalizace.

Tomáš Adam, technik odboru majetku a investic

Předplatné Újezdského zpravodaje pro rok 2008
Od 1. prosince 2007 si můžete v podatelně Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260,

190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy předplatit   Újezdský zpravodaj na rok 2008.
Úřední hodiny podatelny:

Po a St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30
Pá 8:00 – 12:00

Po zaplacení předplatného zpravodaj dostanete každý měsíc do domovní schránky a to do třech
dnů od jeho vydání
Roční předplatné se bude vybírat do 17. ledna 2008.
( Cena za 1 výtisk 3 ,-Kč).

V případě dotazů volejte na tel: 2810 129 43 – redakce.
Martina Nejtková, redakce

Výstavba polyfunkčního domu
Vážení spoluobčané, přátelé,
         společnost B Betonstav, a.s., Betonstav Teplice, a.s., Duchcovská 899/2, Teplice, IČ: 631 49 435
provádí na základě pravomocného stavebního povolení čj: Výst./4754/2007/Ku ze dne 22.8.2007výstavbu
Polyfunkčního domu na křižovatce komunikací Starokolínská a Staroújezdská.
      Hlavní město Praha, Magistrát hl.m.Prahy, odbor dopravy dne 14.11.2007, pod čj: MHMP-451689/2007/
Dop04/Fr, vydal stanovení dopravní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze, po písemném vyjádření
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MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské a.s.

Termíny přistavení:
- dne 17.12. 2007 od  9:00  do 11:30 hod
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter,
označeném logem Pražské plynárenské a.s., zaparkovaném ve dvoře Úřadu
městské části  Praha 21 – Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260.

Pražská plynárenská a.s. ve spolupráci s dceřinnou společností Prométheus, energetické služby s.r.o
a Úřadem městské části Praha 21 nabízí odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. „mobilní
obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím se stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské
a.s. mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst
v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám související s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury

Koncem roku 2007 budou oznámeny termíny pro další období. Služeb mobilní kanceláře mohou využít
i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Pražská plynárenská a.s.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INFORMUJE

Co pálíme, to dýcháme
Upozorňujeme na vyhlášku hl. města Prahy č. 5/2007, která stanoví systém shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města
Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem na území hlavního města Prahy. Tato vyhláška
ukládá povinnost každému občanovi hl.m.Prahy mít u nemovitosti popelnici na komunální odpad
s dostatečným objemem. Dále ukládá povinnost komunální odpad vytřídit na jednotlivé složky: papír
a lepenka, sklo, plasty, objemný odpad, nebezpečný odpad, nápojové kartony a biologicky rozložitelný
odpad ze zahrad. Tyto odpady se musí likvidovat v souladu se zákonem o odpadech, tedy na místech
tomu určených a tudíž není možné tyto odpady pálit v kamnech, krbech, na zahradách apod.

Při neodborném spalování se do ovzduší nekontrolovatelně uvolňují dioxiny, oxidy dusíku a oxid

Policie ČR, Správy hl.m.Prahy, dopravního inspektorátu ze dne 14.11.2007, pod čj: PSP-29-90/DI-4-2007
a stanovil přechodnou úpravu silničního provozu na komunikaci Starokolínská v termínu od 19. 11.  2007
do 30. 09. 2008. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá v osazení přechodného
dopravního značení Z4a  - dopravní zařízení – směrovací deska levá (13x) na vodící čáru ve směru z centra
před křižovatku s komunikací Staroújezdskou bez nároku na zábor jízdních pruhů na komunikaci Starokolínská.
      Úřad městské části Praha 21, odbor dopravy vydal stanovení dopravní úpravy provozu na pozemních
komunikacích dne 2.října 2007, pod čj: OŽPD:R 179/8478/07/Koz, po písemném vyjádření Policie ČR, Správy
hl.m.Prahy, dopravního inspektorátu ze dne 1.října 2007 a stanovil přechodnou úpravu silničního provozu
na komunikaci Staroújezdská v termínu od 8.10.2007 do 31.12.2007. Přechodná úprava silničního provozu
spočívá v uzavření chodníku na komunikaci Staroújezdská od přechodu na světelné křižovatce až po hranici
pozemku s osazením příslušného dopravního značení.
       Výše uvedená společnost má mimo jiné za povinnost neprodleně odstranit znečištění komunikací, chodníků
a neomezovat průjezdnost na komunikacích pro ostatní dopravu.
         Děkujeme Vám za pochopení a omlouváme se za ztížené podmínky pro řidiče a  chodce v uvedené oblasti.

 JUDr.Vladimíra Kozáková, ved. OŽPD
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uhelnatý a jiné zdraví škodlivé látky.  Zvláště ohrožují životní prostředí a zdraví lidí silně toxické
organické látky - polychlorované dibenzo-p-dioxiny a polychorované dibenzofurany .  Proto zákony na
ochranu životního prostředí pamatují na to, aby ke spalování docházelo pouze na místech k tomu
určených a náležitě vybavených, např. spalovna Malešice.
Proto vyzýváme všechny občany, aby nepálili, ale třídili!

Bohumila Hojerová, Martina Nejtková, OŽPD

Vážení nájemci a vlastníci bytů,
Od 1.7.2007 je účinná obecně závazná vyhláška č.5/2007 Sb.hl.m.Prahy, kterou se stanoví systém

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).  Komu-
nální odpad (dále jen “odpad”) se třídí na následující složky:

a) papír a lepenka,
b) sklo,
c) plasty,
d) objemný odpad,
e) nebezpečný odpad.

Hlavní město Praha  nebo městské části mohou na části svého území organizovat i tříděný sběr jiných
složek odpadu, a to trvale nebo dočasně (např. nápojové kartony, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad).
Místa určená pro odkládání odpadu jsou:
a) sběrné nádoby pro směsný komunální odpad, umístěné v souladu se zvláštními předpisy v domovním
vybavení, v kontejnerovém stání nebo na stálé stanoviště sběrných nádob na směsný odpad,
b)  sběrné nádoby modré barvy na papír a lepenku, sběrné nádoby žluté barvy na plast, zelená a bílá
sběrná nádoba na sklo, oranžové víko a antracitová sběrná nádoba je určena pro odkládání nápojových
kartonů,

Z ÚŘADU
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c) sběrné dvory města, kompostárny a jiná místa, pokud je v nich městem organizován sběr určitých
složek odpadu,
d) speciální sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad, umístěné v souladu se zvláštními předpisy,
pokud je tento typ sběru prostřednictvím města organizován.
Místa určená a zajištěná pro odkládání nebezpečného odpadu jsou:
a) sběrné dvory města a stabilní shromažďovací místa nebezpečného odpadu,
b) zastávky pravidelného svozu, na nichž je zajištěn sběr a svoz nebezpečného odpadu

(pouze v době svozu) od konce února do konce listopadu kalendářního roku,
c) lékárny, v nichž město zajišťuje sběr léků a rtuťových teploměrů,
d) jiná místa, pokud je v nich městem organizován sběr určitých druhů nebezpečného odpadu.

Fyzické  osoby, které produkují jednotlivé složky odpadů v domácnosti, odkládají jednotlivé složky odpadů
do sběrných nádob (kontejnerů). Na směsný komunální odpad je určena antracitová sběrná nádoba (kontej-
ner), kterou pro nájemce a vlastníky bytů zajišťuje správce (vlastník) objektu. Odkládání odpadů mimo místa
k tomu určená vyhláškou o odpadech je zakázáno! Pokud fyzická osoba odloží odpad vedle sběrné nádoby
(kontejneru), není původcem takto odloženého odpadu hlavní město Praha a nelze zajistit jeho odklizení na
náklady města nebo svozové společnosti (Pražské služby, a.s., IPODEC – Čisté město, a.s., AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., KOMVAG, podnik čistoty a údržby města, a.s.).

Vlastník nemovitosti (správce) musí zajistit úklid v okolí sběrných nádob (kontejnerů) do kterých nájemci a
vlastníci bytů odkládají směsný komunální odpad.  Každé odložení odpadu (i když je v igelitových pytlích) mimo
sběrnou nádobu (kontejner), je porušení vyhlášky o odpadech, a vlastník nemovitosti (správce), aby zajistil
čistotu na stálém stanovišti sběrných nádob na směsný odpad, musí zajistit úklid kolem sběrných nádob –
kontejnerů, což je nadstandardní služba, která  není rozúčtována v pravidelném měsíčním rozpisu služeb pro
nájemce a vlastníka bytu. V konečném důsledku by nájemce a vlastník bytu v pravidelném ročním vyúčtování
uhradil finanční částku podstatně vyšší.

Nebuďme tedy nevšímaví vůči sobě, okolí a životnímu prostředí. Třiďme odpad, směsný komunální odpad
odkládejme pouze do sběrných nádob (kontejnerů) k tomu určených. Vždyť takové odložení odpadu mimo
místo k tomu určené může být nepříjemnou finanční zátěží pro naši kapsu.

Každé porušení povinností stanovené pro fyzickou osobu vyhláškou o odpadech (odložení odpadu mimo
místa určená) je přestupkem dle ustanovení § 46 odst.2 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění poz-
dějších předpisů a může jí být úřadem městské části Prahy 1 – 57 uložena pokuta až do výše 30 000,-Kč.

Blíží se adventní čas, čas vánoc a nákupů. Každý z nás může svým jednáním ovlivnit vzhled a čistotu
města, a to nejenom tím, že bude veškerý odpad odkládat na místa určená. Vánoční stromky lze umístit vedle
sběrné nádoby (kontejnerů) a svozová společnost vánoční stromky odveze v pravidelném harmonogramu svo-
zu odpadů. Příjemné prožití svátků vánočních , hodně štěstí v roce 2008 Vám přeje  HLAVNÍ  MĚSTO  PRAHA.

Mgr. Eva Šimková, Odbor ochrany prostředí
               Magistrátu hlavního města Prahy

 TERMÍNY PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
 PROSINEC

Toušická 15. 12. velkoobjemový odpad
Rohožnická 15. 12. velkoobjemový odpad
Netušilská x Brzická 15. 12. velkoobjemový odpad

     Předpokládaná hodina zavezení  kolem desáté hodiny, po naplnění VOK nebude vyměňován.
     Předpokládaný odvoz VOK je po naplnění nebo v odpoledních hodinách (kolem 14.00 hod).

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla…

koberce, linolea, matrace,
elektrotechnika – pračky, myčky, videa, počítače, rádia…
zdravotní keramika – umyvadla, záchody

Co do velkoobjemového kontejneru  NEpatří?
Rozhodně NE: stavební odpad, suť, pneumatiky, lednice, autobaterie, barvy, ředidla a jiné

nebezpečné odpady, odpad ze zahrady
Martina Nejtková, OŽPD
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Podzimní akce s OŽPD
Jako každý podzim zorganizovali jsme i nyní pro občany naší

městské části sběrnou sobotu.
Na obvyklých místech byly 17.11.2007od ranních hodin umístěny
kontejnery na rostlinný odpad, vedle kontejnerů bylo možno odklá-
dat větve na seštěpkování.

I přes chladné počasí se nasbíralo skoro 10 kontejnerů rostlin-
ného odpadu, které byly odvezeny do kompostárny do Malešic.
Větví na seštěpkování nebylo nashromážděno mnoho,  sotva jsme
měli na zaštěpkování nově vysazených keřových porostů.

Odpad ukládaný do kontejnerů byl opravdu jen rostlinný, obča-
né si poctivě vysypávali pytle, pomáhali sešlapávat v kontejnerech
a celkově byli k sobě i pracovníkům OŽPD ohleduplní.  Za to jim patří náš dík.

Zároveň jsme na sobotní dopoledne naplánovali výsadbu stromů z „fondu náhradní výsadby“.
Vyhověli jsme prosbám  zástupců školek na doplnění zeleně v MŠ Sluníčko, Sedmikráska a MŠ na Rohožníku.

Tam směřovalo nejvíce stromů, celkem 15. Další byly vysazeny do parku na Blatově a k ulici Čentická na roh k 1.MŠ.
Nová část komunikace v ulici Čenovické byla doplněna o 3 vzrostlé stromy a kolem kontejnerového stání

byly vysazeny keře. Také živý plot u parku při Staroklánovické ulici byl doplněn o keře. Vzhledem k mokrému
podzimu, všechny stromy a keře dobře zakoření a na jaře nám už budou dělat radost.
S vámi, občané Újezda nad Lesy, se opět setkáme v jarních měsících příštího roku.

Dana Slabochová, OŽPD
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PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS
Tak jako v loňském roce jsme opět pro vás zajistili vánoční stromeček,

který byl nainstalován v parku u ZŠ Masarykova, ve Staroklánovické ulici.
Tímto bychom chtěli poděkovat panu Dr. Pavlu Kuchařovi, Csc., který

nám tento vánoční strom daroval, protože  byl určen k pokácení.
Dále bychom chtěli poděkovat firmám, které se  formou sponzorského

daru podílely na přípravě a instalaci vánočního stromu.
Děkujeme za spolupráci firmám Zahradnické služby – Miroslav

Štěpán, LACINA – KOUBSKÝ – sdružení elektro, STAKO s.r.o – Karel
Kodras a TRANSTAV SHURAVI s.r.o. – Vladimír Tkačuk.
Stříbrný smrk nám svítí již od  první adventní neděle a můžeme se z něho
těšit do Tří králů.

Na závěr mi dovolte, abych Vám popřála jménem Odboru životního
prostředí a dopravy příjemné prožití svátků vánočních a krásný nový rok.

Martina Nejtková, OŽPD

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem přátelům a známým, kteří vyprovodili mého
manžela pana KARLA MORÁVKA na jeho poslední cestě. Děkuji
též za písemné projevy soustrasti a pochopení nad bolestnou
ztrátou.

Morávková Věroslava,
manželka s rodinou

přeje všem svým členům, spoluobčanům
a příznivcům krásné a klidné prožití svátků
vánočních, v nadcházející roce 2008 mno-
ho úspěchů v osobním i pracovním životě,
zdraví a spokojenost. Děkujeme za spolu-
práci Úřadu městské části Praha 21, školní
družině v čele s paní učitelkou Danielovou
a OS Maminy z újezdské roviny a těšíme se
na další pokračování v roce 2008.

                                                                Za výbor organizace
ČZS Blanka Exnerová

ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
ÚJEZD  NAD LESY
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Svaz postižených civilizačními chorobami se loučí s rokem 2007

Motto:   „Po cestě životem na nás čeká mnoho překážek.
Ať je bláto, louže, slunce či rozcestí, nezapomeň,
že je tu i spousta lidí, kteří ti pomohu tyto překážky překonat.
Stačí jen si najít čas!“

Vážení přátelé,
ve chvíli, kdy dostáváte do ruky prosincový zpravodaj, jsme už v očekávání před-

vánočních starostí a radostí a také nastává čas bilancování, co rok dal.
Letošní rok byl pro nás pátým rokem samostatné činnosti Základní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami  v Újezdě nad Lesy. Připojením sedmdesáti členů
tělesně postižených v roce 2005 jsme vyrostli nejen početně, ale získali jsme i nové
aktivní spolupracovníky pro naše plánované akce.

Co jsme pro rok 2007 slíbili, to jsme i splnili. Výlety, zájezdy, čtvrteční besedy, diva-
dla, kino, cvičení ve dvou skupinách, ozdravný pobyt ve Starých Splavech a z pověření
OV SPCCH Prahy 9 rekondiční pobyt ve Štikově. Jak – to je k posouzení na Vás.

Dnes již máme více než 250 členů a z toho máme velkou radost, ale také odpověd-
nost za kvalitu aktivit, které pro naše členy připravujeme.

O tom, co chystáme v příštím roce, Vám povíme až v tom novém roce 2008.
Děkujeme za společenskou, finanční i materiální podporu MÚ MČ Praha 21, našim
sponzorům a Vám všem, kdo zabezpečují  pořádání programů, ale i Vám, kdo opouštíte
své domovy, televize a přijdete do našeho kolektivu, aktivně s zapojíte do připravova-
ných akcí ať poučných , kulturních či zábavných a tělíčku prospěšných, abyste si
odnesli pěkné vzpomínky.

Prostě díky Vám všem, kdo nám fandíte a pomáháte.

Přejeme Vám krásné a klidné Vánoční svátky, veselý Nový rok 2008 a do něj hodně
zdraví a dobré pohody.

PS: S úsměvem jde všechno líp!

Zdeňka Ladová, předseda ZO SPCCH v Újezdě nad Lesy

Vážení spoluobčané

Dovolte mi, abych jménem výboru Místní organizace KSČM popřál Vám
všem klidné a spokojené prožití svátků Vánočních, hodně zdraví a osobní
pohody ve složitém roce 2008. Zvláštní poděkování patří všem našim
členům a příznivcům. Slibujeme, že i v roce 2008 budeme pracovat pro
realizaci sociálně spravedlivé společnosti pro všechny.

Dr. Pavel Janda, Za výbor KSČM
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REKONDICE ŠTIKOV 2007

Že tě bolí srdíčko? Ale jenom málo, maličko. Chceš-li zase být fit, na rekondici  zkus se přihlásit. A to nejlépe
do Štikova, vrátíš se zas jako nová, bolesti a strasti ve Štikově zůstanou, doma lepší časy nastanou. Rekondice
není dovolená. Proto paní Eva, Líba, Mirka fantastický program připravily, pohybem a pohodou každou chvíli
naplnily. Ráno v 7:30 hodin rozcvička, pokud možno v přírodě, ať jsme pěkně v pohodě. Pak snídaně pestrá,
dobrá. Potom chvilka osobního volna, odpočinek aktivně či pasivně, jak to každému právě jde. Cvičení, jóga,
relaxace, kdo bytoho zvládnul více? Oběd, odpolední vycházky, další cvičení, čas ti vyplní a zdraví přinesou.
Rekondice není dovolená, protáhnem svá stará těla. I cesty přírodou a za kulturou děláme, vesele se smějeme,
cvičíme a hrajeme si, ke cvičení zazpíváme si, to nás vždycky potěší.

Mirka: Pojďte se k nám všichni podívat, jak nám dupou králíci, pojďte se k nám honem podívat, jak jsou
takhle velicí. S úsměvem na líci, jak nám dupou králíci.
Líba: Vychází slunce za horou v dáli, vychází slunce přichází den, vpravo a vlevo se kolíbáme, vpravo a vlevo
se kolíbem.

Každý se baví, paní Eva to tak zařídila, pestrý program připravila. Cvičení těla, mysli, vycházky, soutěže,
tombola, nevíme, co dřív, zase jsme v pohodě a samý smích.
Naše paní  doktorka, poradila, pomohla, kde bylo třeba, pohladila tělo i duši, vždyť smutek nám nesluší.

A co na závěr říci? Za štikovou rekondici díky, díky, díky. Těšíme se na setkání, Štikov ty nemoci zahání, tak
pojedem a žádné váhání…

Odehnalová, z rekondice SPCCH Praha Prosek

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

Co se slaví o Vánocích

Taky vám to připadá neskutečné? Ještě nedávno jste našli v koberci poslední zapíchnuté jehličí
z loňského stromečku a už abyste se pomalu připravovali na zdobení toho letošního. Už jsme vstoupili do
času Adventu, tedy v křesťanské tradici doby očekávání příchodu Ježíše Krista. Do Vánoc zbývají necelé
tři neděle. Vzpomenete si ve všem tom shonu a nakupování, proč se vlastně slaví?

Advent – čtyři neděle před Štědrým dnem se označují jako adventní. Křesťané očekávají příchod Ježíše
Krista. Každou neděli se slouží adventní mše.

Doba adventu je pro křesťany i obdobím půstu. Pokud byste se chtěli řídit tradicemi, nesmělo by te
v tento čas jíst maso teplokrevných živočichů, „povolená“ je ryba. A proto se objevuje v mnoha rodinách na
štědrovečerním stole.

Nemělo by se ani mastit sádlem a máslem, ale používat jenom rostlinné oleje. Součástí postního jídelníčku
proto vždy byly například zapražené polévky a kaše z luštěnin, ovoce a nemaštěné vdolky. A na slazení
med.

Lidé dříve zachovávali i rituály například v oblékání. V době Adventu se chodilo především tmavé oblečení,
lidé se večer scházeli a vyprávěli si.

24. prosinec Štědrý den
V noci ze 24. na 25. prosince se měl narodit Ježíš Kristus. O tom, že se narodil se píše  v Evangeliu

podle Lukáše.
Z Evangelia ale nelze vyčíst, že to bylo právě 24. prosince - toto datum stanovila jako den narození

Ježíše Krista církev.
Křesťané se v tuto noc scházejí na Půlnoční mši.

25. prosinec – 1. svátek vánoční - Hod Boží
O hlavním svátku vánočním slaví křesťané narození Ježíše Krista slavnostní mší.

26. prosinec – 2. svátek vánoční – Svatý Štěpán
Křesťané si připomínají prvního mučedníka svatého Štěpána, který byl pro svoji víru ukamenován.

6. ledna – Tři králové
Do Betléma se narozenému Ježíši Kristovi přišli poklonit tři mudrcové, kteří jeho příchod předpověděli.
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Kdo sestavil první betlém, neboli jesličky?
V čase vánočním najdeme betlémy nejen v kostelích, ale i v mnoha domácnostech. Výjev narození

Ježíše Krista – Ježíš ležící jako novorozeně v jesličkách ve chlévě, okolo něj jeho rodiče, zvířata a lidé
přinášející dary bývá – vyroben z papíru, ze dřeva, keramiky nebo třeba z perníku. Někdy ho představují
živí lidé a zvířata.

Víte ale, kdy a kde tradice stavění betlémů začala? Vůbec první betlém sestavil podle dochovaných
informací svatý František z Assisi .V roce 1223 v italském Grecciu na Vánoce zinscenoval scénu narození
Páně v chlévě s živými zvířaty.

Klára Mandausová

CO MI VADÍ?
Když jsem se  s rodiči přistěhovala do Újezda nad
Lesy, bylo to  v roce 1968, vzpomínám si, že ve
mě vyvolávaly příjemný pocit vzrostlé stromy
podél hlavní silnice. Byl tehdy mnohem menší
provoz a ty stromy byly pro mne symbolem nového
domova.
Jsou tu stále  i  když jsou stresované si lnou
dopravou  a zimním solením. Přesto každý rok
znovu rozkvetou.  Jejich košatost se zmenšila
úměrně tomu, jako roste výška projíždějících
kamionů.
Obdivuji ty stromy.

Přestože zde  bydlím s rodinou již mnoho let, něco
mi tu chybí. Asi je to skutečnost, že tu nežili mí
předkové a nemám to správné napojení na  toto
místo z dob minulých.
A tak jsem se jednoho krásného podzimního
dopoledne šla projít ulicí Staroújezdskou, která

je  nejstarší částí Újezda nad Lesy. Zastavila jsem
se u jámy Karel, kde již firma, která pozemek
převzala, začíná zemní práce. Jsem docela
natěšená na tento multifunkční objekt, který po
letech zlepší estetický vzhled středu Újezda a
jsem vděčná těm, kterým se toto místo konečně
podařilo vyřešit.

Na hranici sousedního pozemku roste krásná
zdravá lípa. Přiznám se, že  lípy jsou moje srdeční
záležitost. Všimli jste si někdy, že  koruna lípy  má
tvar lipového listu? A ta omamná vůně, když kvete.
Právem jsme si zvolili lípu jako národní strom.
Ráda se na ni dívám, když jedu autobusem do
práce, protože krásných zdravých stromů u silnice
není zase tolik a na podzim, když se  zbarví listí,
září zlatem v podzimním slunci.
Ale co se to tam stalo? Vidím dobře? Koruna
stromu je nějaká j iná.! Ta lípa má ořezanou
polovinu větví, které přesahovaly na stavební
pozemek. Majitel stromu asi nemá šanci nic
namítat.
ZÁKON je  ZÁKON. A jak víme, v současné  době
se nejlépe staví na holé louce, nejlépe úrodné
černozemi a pokud je na pozemku náhodou nějaký
s t rom,  ten  bude urč i tě  p řekážet . Pro to  co
nejrychleji pryč s ním!!  Máme na to totiž ZÁKON.

A já se ptám. Je toto vždy nutné? Evidentně ten
strom nikomu nevadí. Na jaře vyrazí nové větve a
firma potom opět vezme pilu? Ořezání větví asi
někdo povol i l ,  vše podle zákona, n ikdo nic
neporuši l . Firma dělá svoj práci. Úředníci  s
nejlepším svědomím také svoji . Ale mě se tohle
zkrátka nelíbí!
JÁ TADY TOTIŽ  ŽIJU ! A chci tu žít!  Osud mě
sem zavál!  Lidé ze stavební firmy zde asi nebydlí
a  ten, kdo řezání povolil také ne. Možná .
Já tady  zkrátka postrádám cit.  Jaké cítění, řekne
si někdo ? Copak strom má duši? Je to přece
dřevo, je dobrý na topení a na nábytek. 
Pamatujeme si ještě, že jsme se učili ve škole, že
člověk potřebuje k životu  kyslík, a ten nám
poskytnou stromy? Nevíme ze zpráv, co stromů
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Akce za čistotu lesa

Občanské sdružení Újezdský STROM uspořádalo den před 11. listopadem „svatomartinské“ čištění lesa.
Snažili jsme se z lesa vynést to, co do něj nepatří dřív, než zem přikryje sníh.

 Z lesa byla vynesena hromada rezavého kuchyňského vybavení, čtyři pytle smíšeného odpadu a jeden
pytel plastových láhví. Nejzávažnějším problémem jsou nadále pneumatiky a na divoko  vyvážený rostlinný
odpad. K odvozu, který zajistili pracovníci úřadu MČ Praha 21, bylo připraveno celkem 11 pneumatik. Je
s podivem, že mezi značkami byly nalezeny také gumy Firestone nebo Michelin, které patří ve své třídě
mezi nejdražší a kupují si je obvykle dobře situovaní majitelé vozů. Bylo by nepochopitelné, proč tito lidé na
konci života pneumatiky, za kterou dali částku mnoha tisíc Kč, nejsou připraveni věnovat 25 Kč na řádnou
likvidaci tohoto odpadu.  Vzhledem k tomu, že pneumatiky byly nalezeny prakticky jen na dvou izolovaných
místech, je pravděpodobné, že jde spíše o vizitku někoho místního, kdo se výměnou pneumatik zabývá ve
velkém. Bylo by dobré, abychom se svých dodavatelů služeb zeptali, zda v případě výměny našich pneumatik
mají zajištěnu řádnou likvidaci a nehrozí, že naše pneumatiky „ozdobí“ nedaleký les.

Přetrvávajícím nešvarem je také vyvážení rostlinného odpadu na kraj lesa. Vzhledem k poloze čištěné
části lesa v místech, kam si chodí hrát školní mládež v družině nebo na druhé straně děti v mateřské

bylo zničeno při posledních kalamitách?
Co stromů , stoletých, nechali pokácet osvícení
starostové v zájmu bezpečnosti provozu? Třeba
v Kašperských Horách? Nesmyslně?
Stromů je přece ještě dost.  Třeba v klánovickém
lese. Zatím.
Ale já bydlím v Újezdě nad Lesy a už se mi nelíbí,
že  se stále opakují stejné situace . Nikdo se neptá
na PRÁVA STROMU . Vždyť  když je možné stavět
s citem a ohledem na přírodu jinde,  například
v severských zemích, proč to nejde u nás?

Jednou v sobotu jsem se byla podívat na hřbitov,
přestože tam nikoho nemám, ale jsou tam staré
lípy. Nebo nejsou?  Byla jsem v šoku, zvláště když
jsem viděla, že všechny pařezy až na jediný byly
zcela zdravé. Viz foto.
Nechc i  n ikoho v in i t ,  na  to  nemám právo.
Revitalizace hřbitova je na jednu stranu pěkná
věc, hřbitov je slunný. A navíc se tam nemusí na
podzim moc uklízet, než nové stromy vyrostou.
Ale zajímalo by mne, jaký názor na poražení
zdravých silných stromů mají pozůstalí, kteří tam
chodí za svými blízkými. A kdo se ptal těch
nebožtíků, co si oni přejí?

Budete-li pozorní, na své cestě do Prahy můžete
vidět ukázkový příklad, jak se zbavit stromu. 
Pořádkumilovný majitel si nechal vydláždit pro své
podnikání celý pozemek, a pro existenci jediné
břízy, která tu roste, přidělil minimální  prostor,
kam se může dostat v láha. Když se k tomu
připočte suchý rok, jako byl letos, osud břízy je
zpečetěn.  Kdo by taky zaléval břízu, že? A
v dalším roce  se  nemusí zametat spadané listí.

S te jně  tak  na  d lažd icovém chodníku
zabetonovaný kousek prostoru mezi kmenem lípy
a  dlaždicemi se dá přičíst pořádkumilovnému
občanu . Není co dodat.

Znovu se ptám. Kdyby tu zbylo  posledních pět
stromů a jejich větve by přesahovaly něčí  plot,
tudíž by se  porušoval zákon, co uděláme?

Poslední dobou se  děje kolem stromů tol ik
bezpráví, až mi trne u srdce.
Proč už vůbec nemáme vztah k místům,  kde
žijeme?
Vždyť  opravdu šedesátiletý strom nevyroste za
pět let, jak kdesi napsal jeden pán. Strom je
pamětník historie našich předků.
Pokud nemáme úctu ke stromům, nemáme ji ani
k našim předkům a nemáme ji asi  ani k sobě.

A proto volám Vás všechny,  kdo můžete při svém
rozhodování  udělat něco pro záchranu byť
jediného stromu,  nenechte ničit to, co nám tu
ještě zbylo! Vždyť je to tu i  pro naše děti !
Máme ve znaku Újezda stromy. To přece něco
znamená,  má to tak silný obsah. Není to jen nic
neř íkající obrázek. Zkusme to vnímat . Tady
končím svoji zpověď a  každý ať si z ní vezme to,
co jeho jest.

Na závěr přeji všem, nám i stromům kolem nás,
abychom žili v harmonii a my lidé abychom byli
schopni vnímat stromy jako živé bytosti, které
mají právo na zdraví a  život, stejně jako my.
Bez nich bychom tu přece nebyli.

Alena Váňová
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školce. Je podle mne hanbou, vyvézt na místa,  kde si děti hrají, odpad některé z blatovských zahrad.
Vzhledem k tomu, že jako každý podzim budou přistaveny kontejnery, navíc každý může za méně než 300
korun na rok objednat pravidelně vyváženou nádobu na odvoz rostlinného odpadu, nebo ještě lépe založit
a udržovat vlastní kompost,  je tato skutečnost nepochopitelná.

Přestože pro nepřízeň počasí netrval úklid dlouho a účastnilo se jej jen omezené množství lidí , podařilo se
prakticky všechen nepořádek vyčistit. Akce je již třetí v pořadí v prostorách lesa kolem základní školy a
ukazuje se, že věnované úsilí skutečné přináší ovoce. Les byl již docela čistý a jeho návštěvníci, dospělí i
děti z něj mohou mít po většinu roku radost. Ukazuje se stará moudrost našich prababiček. Jediný způsob,
jak uchránit nějaký prostor před dalším znečištěním, je udržovat jej čistý. Díky upozornění paní Váňové na
hromadu odpadu v lesíku před úřadem byla i tato oblast stejně jako okraj parku před Masarykovou školou
zahrnuta mezi doplňkové cíle.

Děkujeme odboru životního prostředí za účinnou spolupráci a pomoc. Děkujeme všem účastníkům akce.
Doufáme, že si po jejím skončení vypili v klidu domova grog a nikdo deštivé počasí neodstonal. Tak jako
jindy bývají akce příjemným a energií nabíjejícím pobytem v lese, na který se naše děti a rodiny těší,
tentokrát to byla akce spíše pro otužilce. Těsně po závěru akce přikryl les a všechno kolem svatomartinský
sníh, který tak dílo očisty lesa dokonal.

Za organizátory a účastníky,

Michael Hartman

VZPOMÍNKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ , OTEVŘENÍ
MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVIŠTĚ A VERNISÁŽ VÝSTAVY

Dne 20. října 2007 se konalo jako každoročně vzpomínkové
shromáždění k výročí vzniku československé republiky  v roce
1918 a k  70 výročí úmrtí prvního prezidenta T. G. Masaryka.  Celá
akce začala v 10:00 hodin před Masarykovou základní školou za
účasti starostky Městské části Prahy 21 paní Andrey Vlásenkové,
která k pomníku T. G. Masaryka položila věnec.

Současně byl  při této akci zpřístupněn vestibul školy
s památníkem generála Stanislava Krause, dlouholetého učitele
této školy. Paní starostka na této akci přivítala mezi nejznámější-
mi hosty  paní Alenu Krausovou, manželku po zesnulém generálu
Stanislavu Krausovi, dceru paní Hanu Synkovou-Krausovou,
z Obce legionářské generála MUDr. Josefa Hercze, kterému
paní starostka popřála k významnému jubileu, devadesátým
narozeninám a plukovníka Jana Vondráčka, místního kronikáře
pana PhDr. Miloše Schmidta, paní profesorku PhDr. Jaroslavu
Jiráskovou a zástupce vydavatel-
ství časopisu Kaleidoskop.

Při této příležitosti nechala
Městská část Praha 21 dotisknout
knihu Za svobodu třemi světadíly,
jejíž autorem je  pan Stanislav
Kraus. Tuto knihu paní starostka
Andrea Vlásenková společně
s dcerou  generála Krause paní
Hanou Synkovou-Krausovou po-

křtila a každý návštěvník si jí mohl zakoupit za 100,-Kč. Kdo by měl ještě o
toto dílo zájem, je stále v prodeji  v místní knihovně v ulici Lomecká u paní
Tomaidesové.

Po ukončení této akce se přítomní odebrali za školu do ulice Čentické,
kde paní starostka Andrea Vlásenková slavnostně otevřela nově vybudova-
né multifunkční sportoviště. Městská část Praha 21 nechala tento areál zbu-

Zleva: generál MUDr. Josef Hercz,
starostka MČ Praha 21 paní Andrea
Vlásenková, plukovník Jan Vondráček
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dovat přibližně za 11 miliónů korun. Na multifunkč-
ním sportovišti najdete dvě hřiště na míčové hry, pís-
koviště a dětské herní prvky určené pro děti od 3 do
12 let, skate park, BMX dirtová trať a prostor pro
posezení a  pro společenské akce pořádané MČ
Praha 21, a sociální zařízení. Hřiště má schválený
provozní řád, provoz bude podle počasí od jara do
podzimu. Aktuální provozní doba bude vždy vyvě-
šena u hřiště.

Ve 13:00 hodin se přítomní mohli odebrat do
muzea v ZŠ Polesná, kde byla paní starostkou An-
dreou Vlásenkovou zahájena vernisáž výstavy dět-
ských výtvarných prací s názvem „Tvorba dětí ve
volném čase“. Výtvarné práce dětí byly velmi nápa-
dité a vzbudily velký ohlas u návštěvníků. Vítězné
práce byly opět odměněny poukázkami na knihy.
Akce měla velký ohlas v celé obci.

Martina Nejtková, redakce

Újezdské muzeum informuje

V sobotu 20. října 2007 byla otevřena další výstava slavnostní vernisáží. Na výstavě byla předvedena
tvorba dětí, kterou zaslaly do soutěže nazvané “ Dětská tvorba ve volném čase“.

Obrázky, ale i další objekty, které děti do soutěže přihlásily, ukázaly, jak pestrá je škála zájmu dětí.
Úroveň vystavené tvorby ukazuje, že děti mají zájem využívat svůj volný čas hodnotně, mají-li k tomu
podmínky a vhodné inspirativní vedení a prokáže-li se i určitý talent, vzniknou tak dílka, která nejen
upoutají, ale i potěší oči návštěvníků muzea.

Je potěšitelné, že soutěž připravily a výstavu instalovaly paní učitelky újezdské ZŠ spolu se
zájmovým sdružením Maminy z Újezdské roviny.

A je velmi potěšitelné i to, že tuto vernisáž, stejně jako všechny dosavadní, zahájila a knižní
poukázky do zdejšího knihkupectví předala paní starostka Andrea Vlásenková. Její osobní angažovanost
a obětavost je dobrou inspirací pro členy zastupitelstva MČ a jejich pochopení pro potřeby kulturního
rozvoje obce.

Bylo milé pozorovat radost i určitou hrdost nejen oceněných dětí, ale i rodičů a dalších návštěvníků
při prohlídce výstavy.

Diplomy a knižní poukázky z rukou paní starostky převzali:
První cena Tereza Valentová, dvě druhé ceny rovným dílem dvojčata Nikola Gramanová a Filip Graman
a třetí cenu obdržela Adéla Mikušová.

Výstava je přístupna po dobu otevření stálé expozice muzea každou sobotu od 13 do 17 hodin
v přízemí MZŠ v Polesné ulici.

Kromě menších darů získalo Újezdské muzeum i další cenné exponáty. Předně od ak. soch. Zdeňka
Hoška, autora busty brig. generála St. Krause její bronzem patinovaný odlitek a dále od vedení ÚMČ
kompletní paré stavební dokumentace obecního domu, později dlouhá léta měšťanky ve Staroklánovické
ulici.

Pro příští rok připravuje Újezdské muzeum opět několik výstav.
2. ročník bienále výtvarné soutěže žáků MŠ a ZŠ ke Dni dětí 1. června. K 28. říjnu bude otevřena
obměněná stálá expozice. Umožní nám to vystavit další četné dary, které muzeum postupně získává.
Plán akcí Újezdského muzea v roce 2008 bude uveřejněn v lednovém čísle Újezdského zpravodaje.

PhDr. Miloš Schmidt
     předseda MR ÚMČ Praha 21

Dětské herní prvky pro děti od 3 do 12 let

Pohled na BMX dirtovou trať
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Kulturní centrum Beseda program na prosinec 2007
PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ PROF. LADISLAVA LEITGEBA – OD 15. 11. 2007
Malíř Ladislav Leitgeb pochází z Uherského Hradiště, kde se narodil roku 1920, ale k Brandýsu nad Labem, kde také v roce 2005
zemřel, zcela přirostl. Dlouhá léta připravoval budoucí učitele na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Karlovy univerzity. Jeho
malířské dílo se dočkalo desítek výstav v předních síních a galeriích ve vlasti i v zahraničí a posledním období umělcova života se stalo
vyhledávaným i v dalekém Japonsku.

neděle 2. 12. 2007, 16.00 PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE – ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ
předvánoční odpoledne pro rodiče a děti – vystoupení dětí z kroužků MC Klánovice a Šestajovice, výstava výrobků výtvarné
dílny, pohádkové představení, andělská nadílka pro děti. Informace na tel. 604315231

pondělí 3. 12. a úterý 4. 12. 2007, 18.00 INTERNÍ KONCERT ZUŠ Učňovská 1, Praha 9, Pracoviště Masarykova ZŠ,
Újezd nad Lesy; vstupné dobrovolné

středa 5. 12. 2007, od 17.00 MIKULÁŠ SE NA VÁS TĚŠÍ! Kde? V KC Beseda!
Také máte každý rok problém, jak sehnat na poslední chvíli Mikuláše s čer tem? Tak letos máte o starost méně! Přiveďte
děti do KC Beseda mezi 17.00 a 19.00 spolu s dárky a případně se seznamem jejich „prohřešků“. Mikuláš si poslechne
od dětí připravené básničky a rozhodne, zda je obdaruje či zavolá čer ta…

čtvrtek 6. 12. 2007, 19.30 KINO - DENNÍ HLÍDKA
Rusko, 2006, 130 min, akční fantasy thriller , titulky, od 15 let, režie: Timur Bekmambetov, hrají: Konstantin Khabensky,
Mariya Poroshina, Vladimir Menshov,Před dvěma lety dobyl film Noční hlídka, první díl fantasy trilogie režiséra Timura
Bekmambetova celý filmový svět. Tisíce fanoušků okouzlilo propojení moderní sci-fi, fantasy a východních mytologií.
Denní hlídka pokračuje ve vyprávění příběhu o souboji Světlé a Temné strany, který se odehrává v současném Rusku, ale
v podstatě i napříč celými dějinami civilizovaného světa.

neděle 9. 12. 2007, 10.30 KINO -  RATATOUILLE
2007, USA, animovaný, rodinný, 110 minut, dabing, režie: Brad Bird. Oscarem oceněný režisér Brad Bird a vypravěčští
mistři z Pixar Animation Studios uvádějí film Ratatouille, nejoriginálnější komedii o tak bizarním přátelství, jaké si jen lze
představit. Hlavním hrdinou filmu je krysák Remy, který odvážně sní o tom, že se stane vyhlášeným kuchařem v pařížské
pětihvězdičkové restauraci.

neděle 9. 12. 2007, 18.00 ADVENTNÍ KONCERT – PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
Komponovaný adventní večer, který pro vás připravili umělci a osobnosti z Klánovic a blízkého okolí. Jan Kvapil – housle,
Vladimír Matoušek (člen Filharmonie) – violoncello, Eva Brabencová – zpěv, Alena Nejedlá – kytara, zpěv  a Lenka
Kvasničková – klavír. Večer plný hudby mistrů, adventních a vánočních písní, koled a poezie přinese tu pravou vánoční
atmosféru. Uslyšíte díla autorů Cierryho, A. Vivaldiho, A. France, A. Michny, J.J. Ryby. Vstupné: 60,-Kč, děti 40,-Kč.

úterý 11. 12. 2007, 10.00 DĚTSKÉ DIVADLO – ANDĚLÍČEK TONÍČEK
HRAJE DIVADLO BUCHTY A LOUTKY

Co všechno se může stát malému andělíčkovi Toníčkovi, když ho svatý Petr pošle zvěstovat narození Ježíška? Musí
cestou dávat pozor na dráty vysokého napětí, letadla, a hlavně na čerta. A když se malý Toníček tak trochu ztratí, tak je
to opravdu dobrodružství.Naštěstí poradí tř i králové zářící kometa ukáže cestu z nesnází.A tak zpívejme spolu: „Narodil
se nám…“. Vstupné: 35,-Kč/os

středa 12. 12. 2007, 18.00 VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ Učňovská 1 Praha 9, pracoviště Masarykova ZŠ,
Újezd nad Lesy, vstupné dobrovolné

program na e-mailobjednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život!

DDDDDOPORUČOPORUČOPORUČOPORUČOPORUČUJUJUJUJUJEEEEEMEMEMEMEME
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KULTURA

Poděkování dárcům

Firemní dárci

ÚMČ Praha – Klánovice

program na e-mailobjednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život!

čtvrtek 13.12.2007, 19.30 KINO - KRÁLOVSTVÍ
USA, 2007, 109 minut , thriller , titulky, od 15 let, režie: Peter Berg Hrají: Jamie Foxx, Jennifer Garner, Jason Bateman, Chris Cooper.
Výchozí situace příběhu se volně inspirovala sebevražedným útokem proti civilním americkým základnám v Saúdské Arábii z roku
2003, při kterém zahynulo 35 lidí a na 160 jich bylo zraněno.

neděle 16.12.2007, 16.00 VÁNOČNÍ HRA – NĚCO VELIKÉHO SE CHYSTÁ …
Vánoční hra o tom, jak se připravovalo Ježíšovo narození v Betlémě. Celá událost je zpracována poněkud netradičně – archanděl Gabriel jezdí
na Koloběžce, v nebeské kanceláři mají moderní výpočetní techniku a andílci nacvičují fotbalový turnaj. Hru s písničkami zahraje 36 dětí, které
navštěvují náboženství v ZŠ v Klánovicích a na faře v Kolodějích pod vedením p. Lenky Kvasničkové. Vstupné: dobrovolné

úterý 18.12.2007, 19.30 KINO - ONCE
Irsko, 2006, 85 min, hudební film, titulky, od 12 let,  režie: John Carney,Hrají: Markéta Irglová, Glen Hansard, Bill Hodnett, Darren Healy .On je
pouliční muzikant a občas si přivydělává v dílně svého otce. Jeho snem je živit se hudbou, ale to se mu vůbec nedaří. Ona je talentovaná
pianistka z Čech, která odešla do Irska kvůli obživě a prodává na ulici růže. Když se ti dva náhodou potkají, zjistí, že jejich společná hudba má
neobyčejnou sílu.

čtvrtek 20.12.2007, 19.30 KINO -  ZTRACENÁ DOVOLENÁ
ČR 2007, dokument, 85 min, přístupný, režie: Lucie Králová.Český cestovatel Láďa objevil ve Švédsku kufr, v němž byly pouze negativy, čímž
začal detektivní esej, ve kterém filmový štáb pátrá po tajemných Asiatech. Napínavá dokumentární detektivka Lucie Králové nenabízí pouhý
záznam dobrodružného pátrání, ale klade také otázky, jaká je výpovědní hodnota fotografie. - Nejlepší dokument na MFF Karlovy Vary.

POZOR: I letos bude k vidění v parku KC Beseda Betlém s živými ovečkami.

Na leden 2008 připravujeme:

Úterý 22.1.2008, 10.00 DĚTSKÉ DIVADLO – MÁŠA A MEDVĚD (Divadlo Úsměv)
Neděle 27.1.2008, 17.00 KONCERT - LUKYHO FOLKOVÝ ČAJ

Rezervace a ceny vstupenek

• Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého a 60 Kč pro důchodce
a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz)

• Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz;  či v KCB  během akcí nebo telefonicky na 604 288 076

Projekt Multimediálního prezentačního,
školícího a kulturně-společenského
centra v Klánovicích podpořila
ze svých zdrojů Evropská unie.

Velice si vážíme pomoci a podpory, kterou aktivitám Klánovického fóra poskytuje ÚMČ Praha Klánovice.

Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie finančně
podpořil projekt technického rozvoje a modernizace kinosálu v roce 2007.
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PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Autor

Conti Giulia
Rodda Emily
Rodda Emily
Ullrich Hortense

Sapkowski Andrzej
McCombie Karen
McCombie Karen

Limb Sue
Lacey Chris
Dalton Annie
Sage Angie
Cabot Meg
Dědková Jarmila
Ullrich Hortense
Marboe Marcella
McCartney Paul
Brezina Thomas
Nuyen Jenny Mai

Susa Jan
Francková Zuzana
Brandejsová Irena
Řeháčková Věra
Řeháčková Věra

Dílo

Jaká je Hay Lin - W.I.T. Ch. story
Ostrov smrti
Jižní sestra
A kdo má rád mě?
Dvě z jednoho těsta
Zaklínač
Šíleně ulítlá Tilda
Šílená megastydlivka
Jaká je Will
Dívka, 15, milá, ale praštěná
Dračí oheň
Zamlženo. Mlha houstne a obchází
Physikus
Hrdinkou snadno a rychle
Kukačka aneb já vím své
1000 důvodů, proč se nezamilovat
Múza
Vysoko v oblacích
Město přízraků
Nijura
Zuzanka a malý host
Zuzanka na prázdninách
Obrázková abeceda s říkankami
Ferda - Z deníčku štěněte
Jako Romeo a Julie
S čím Katka nepočítala
Katčin potřeštěný nápad

PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

KULTURA

Půjčovní doby:

Pondělí 10.00 hod  - 11.00 hod
a 11.30 hod  - 18.00 hod

Středa 10.00 hod  - 11.00 hod
a 11.30 hod  - 17.00 hod

Pátek 10.00 hod  - 11.00 hod
a 11.30 hod  - 16.00 hod

adresa:  Lomecká 656, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy
tel.: 281 973 864
e mail: mlkpraha21@seznam.cz

PRO DOSPĚLÉ
Autor

King Stephen
Bradford Taylor Bar
Landrigan Linda
Dübell Richard
Morrell David
Soyener Johannes K.
Meltzer Brad
Böckl Manfred
Matějka Marek
Šusta Richard
Amen Daniel
Harding Traci
Marciano Francesca
Márquez Gabriel

Dílo

Lisey a její příběh
Havraní útes
Recept na vraždu a další povídky
Ďáblova bible
Neznámá pravidla
Císařův stín
Kniha osudu
Tajemná proroctví. Vize jasnovidce
Vše o příjímacím pohovoru
Vlákna hyperčasu
Nikdy není pozdě
Dary bohyně Isis
V žáru Afriky
Zpráva o jednom únosu

Haran Elizabeth

McBain Ed
Lette Kathy
Small Beatrice
Štoll Martin
Austen Jane
Tursten Helen
Connelly Michael
Howard Linda
Lustig Arnošt
Palmer Michael
Hamerová Zdeňka
Plaidy Jean
Kessler Leo
Hosseini Khaled
Thiemeyer Thomas
Breinholst Wills
Delaroche Patrick
Křivohlavý Jaro
Křivohlavý Jaro
Šmaus Martin
Gaiman Neil
Reinerová Lenka
Cattaneo Christina
Reinerová Lenka
Šulc Jiří
Kluun
Setterfield Diane
Fuks Ladislav
Procházková Iva
Škvorecký Josef
Poštulka Vladimír
Heron Echo
Cappelo Laurence
Mirembe Fatima
Williams Polly
Cimický Jan
Froydová Maria
Jessup Daniel
Elphinstone Margare

Zrádné útesy
Bible
Smrt ošetřovatelky
Jak zabít manžela
Divoká Jasmína
Jan Špáta
Pýcha a přemlouvání
První podezření
Park ozvěn
Pod ochranou noci
Krásné zelené oči
Smrt si počká
Hlídej si svou holčičku!
Předehra
Operace Leningrad
Lovec draků
Podzemní chrám
Cesta do sedmého nebe
Rodiče, nebojte se říkat NE
Pozitivní psychologie
Konflikty mezi lidmi
Děvčátko, rozdělej ohníček
Hvězdný prach
Čekárny mého života
Mrtví beze jména
Bez adresy
Dva proti Říši
Time Out
Třináctý příběh
Smrt morčete
Tanec trosečníků
Babylonský příběh
Půdorys harému
Nemocnice
Doktorka Laura
Fatima. Neberte mi moje dítě
Máma kočka
Trápení lásky
Kluci v akci
Pes, který hovořil s bohy
Plavci

Marie Tomaidesová, knihovnice
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Blanka Kováčová

VÍTĚZOVÉ 1. ROČNÍKU LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
„ ROSTEME S KNIHOU“

Kategorie próza 6. – 7. třída

1. Simona Hejlová

2. Blanka Kováčová

3. Zuzana Drábová

Kompletní práce jsou k nahlédnutí v knihovně
u paní Tomaidesové.

redakční rada ÚZ

Zuzana Drábová

Simona Hejlová
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21

UVÁDÍ

ADVENTNÍ KONCERT PLNÝ
VÁNOČNÍCH PÍSNIČEK

A POVÍDÁNÍ O VÁNOCÍCH

dne 6. prosince 2007
od 19:00 hod.

ve společenském sále ZŠ
Masarykova Újezd nad Lesy.

Účinkují: Jiří Drdla, Milan
Plechatý, Jan a Vojtěch

Nedvědovi a sbor žáků ZŠ
Masarykova.

Cena vstupenek 150,-Kč.
Předprodej podatelna úřadu a Knihkupectví nad Lesy,  Staroújezdská 45.

LEGENDA O HVĚZDĚ
POEZIE VÁNOC

 Eva Hrušková

Zdeněk Rohlíček

Pohádkový, vánoční pořad pro děti

Společenský sál ZŠ Masarykova – Újezd nad Lesy.

Dne 18.prosince 2007 od 18:00 hod.

Vstupné 50,-Kč – začátek prodeje vstupenek 1,5 hod před začátkem představení.

Děti  by měly  mít s sebou malé zvonečky nebo rolničky,

Zdeněk Voříšek, VHČ (777811331)
       zdenek.vorisek@praha21.cz
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Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1
Naše pobočka: v učebnách  ZŠ Polesná 1690, Újezd nad Lesy
tel: 266 106 726, 731 571 323 , e-mail: zus@234.cz ,
www.umeleckaskola.cz

Vážení čtenáři,

protože se naše pobočka v oblasti
Újezd nad Lesy (v ZŠ Polesná 1690)
stále rozrůstá, můžeme začít pro
děti organizovat pravidelnou kon-
cer tn í  č innos t . Žác i  k lav í r n ích ,
smyčcových, flétnových, kytarových
a pěveckých tříd budou moci pre-
zentovat své hudební dovednosti
na dvou interních koncertech
dne 3. a 4. prosince 2007
od 18:00 hod v KC Besedě
- Slavětínská 120, Praha 9 - Klánovice.
Ve stejném sále dne 12. prosince 2007 od 18:00 hod proběhne i vánoční koncert
s vybranými žáky a ansámbly. Tyto akce jsou bezplatně přístupné pro veřejnost. Počet koncertů se
bude s rostoucím počtem žáků dále v následujících obdobích zvyšovat. V oblasti Prahy 3 nyní pořá-
dáme přes sto nejrůznějších koncertů ročně.

Naše škola má pro tento rok přichystanou i jednu novinku. Zahájili jsme totiž provoz  vlastního nahrávacího
studia, které se nachází v hlavní budově školy - Učňovská 1, Praha 9, Jarov. Vysoce kvalitní zvuková technika
v kombinaci s moderním koncertním sálem nabízí nové umělecké možnosti  pro  žáky školy ze všech našich
pracovišť. Žáky navrhuje pro natáčecí frekvence svými pedagogy. Vedle sólových výkonů a komorních sesku-
pení je studio schopno pojmout i naše největší ansámbly (13.12. probíhá v sále školy křest vánočního CD
pěveckého sboru a v lednu 2008 bude natáčet CD padesátičlenný školní dechový orchestr). Více informací
o činnosti školy je k dispozici  na  www.umeleckaskola.cz.

BcA. Martin Hauptmann
ředitel školy

Výbor ZO SPCCH v Újezdě na Lesy zve do divadla

Divadlo pod Palmovkou

pátek 28.12.2007 v 19:00 hodin

Gabriela Preissová GAZDINA ROBA

Jedno z největších českých divadelních dramat pojednává o vášni, snech a
touze, které díky tlaku různých okolností není možné naplnit.

Odjezd autobusu v 18:00 hodin. Zájemci kontaktujte své důvěrnice.
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POZVÁNÍ
na projížďku vánočně vyzdobenou Prahou

Výbor ZO SPCCH v Újezdě nad Lesy
společně se společností ŽIVOT 90 zve
své členy na tuto projížďku, která se
uskuteční v sobotu 15.12. 2007.

Pojedeme autobusem ( jako do
divadla), odjezd ve 12:00 hodin,

návrat v 18.00 hodin.
Podle přání můžeme navštívit

Vyšehrad, Staroměstské náměstí
a Pražský hrad.

Po celou dobu nás budou doprovázet
amatérští průvodci.
Zájemci hlaste se u pí Štrasmajerové tel: 777 286 672.  Příspěvek na autobus
činí 50,-Kč.

Kazatelská stanice Českobratrské církve evangelické
v Újezdě nad Lesy

zve srdečně všechny zájemce na

A D V E N T N Í    K O N C E R T ,
který se uskuteční v kostele našeho sboru ve Škvorci (Husova ul.)

Začátek koncertu je

v sobotu 15.prosince 2007 ve 14,30 hodin.

Účinkují:

Ekumenický pěvecký sbor Christi z Úval pod vedením pana Pokorného

Sólový zpěv – slečna Marta Ženatá  (soprán)

Vstup volný.

Za KS ČCE v Újezdě n/Lesy
PhDr.  Miloš Schmidt



23

ZVEME VÁS

Výstava „Aktivní otcovství“ v Neposeda o.s.

Motto:
Kdo je aktivní otec?

Takový muž, který své otcovství nezakládá na tom, kolik peněz přinese do rodiny a jak
dlouho proto stráví v práci, ale na tom, kolik času stráví se svým dítětem, na tom, že ví,
co obnáší výchova i každodenní péče.

Putovní výstava fotografií s doprovodnými texty „Aktivní otcovství aneb když pečují
tátové“ bude po celý prosinec v o.s. Neposeda. Výstava vznikla v rámci společné kampaně
organizací NESEHNUTÍ Brno a Gender Studies o.p.s. v rámci projektu Půl na půl – rovné
příležitosti. Cílem je podpořit větší angažovanosti českých mužů v péči o děti.

U nás výstavu slavnostně zahájíme ve čtvrtek 6. prosince 2007 v 16:30 hodin.
Z brněnské organizace přijede pan Lukáš Sedláček, který sdělí obecné informace
k výstavě. Následovat bude promítnutí dokumentu Olgy Sommerové Otcové na rodičovské
dovolené a poté diskuze spojená s povídáním o rodinách, kde o děti pečují muži. Otevřeno
bude již od 15:00 hodin.

Výstavu si v dalších dnech budou zájemci moci prohlédnout v našich klubovnách na

adrese Českobrodská 1, Běchovice v průběhu Adventního koncertu pořádaného

dne 9. prosince 2007,
v otevíracích hodinách Rodičovského centra Koloběžka a jednou v rámci úterního
komponovaného večera Nízkoprahového klubu Autobus. Dále bude výstava přesunuta
do našich nových prostor na adrese Českobrodská  516, Běchovice.
Těším se na setkání s Vámi

Bc. Melanie Zajacová, ředitelka, předsedkyně sdružení

Neposeda o.s. působí na území správního obvodu Praha 21, tj. Běchovice, Újezd
nad Lesy, Klánovice, Koloděje, a okolí. V současné době realizuje sociální, volnočasové a
vzdělávací programy pro děti, mládež, rodiny a komunitu.

Cílem organizace je zavádět v této lokalitě formy aktivit, sociální práce a služeb, které jsou
pro místní komunitu dosud těžko dostupné či nedostupné, a podpořit veřejnost k aktivní
spolupráci při rozvoji komunitního života.
Cílem poskytovaných služeb je pozitivní sociálně-osobnostní rozvoj účastníků, prevence
sociálního vyloučení vybraných cílových skupin, nabídka smysluplného a aktivního trávení
volného času.

Neposeda o.s.
Českobrodská 1, 190 11 Praha-Běchovice

reg. MVČR č. VS/1-1/41 754/99-R, IČ 69793298
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 193755206/0300

www.neposeda.org,  info@neposeda.org
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ZE ŠKOLY

„Přátelství je nedílnou součástí lidského štěstí“

Vážit si jeden druhého, důvěřovat, přátelit se a prožívat hezké chvíle, to je sen každého člověka. Ne
každý má to štěstí a bez překážek takový sen prožije.

Děti, které žijí s nějakým handicapem, jsou stále jen dětmi, toužícími po bohatém prožití svého dětství.
Jsou  to veselé a kamarádské děti.

V naší Mateřské škole Rohožník se snažíme děti seznámit hravou formou s životem a komunikací mezi
neslyšícími lidmi.

Martinka, naše kamarádka, s kterou se pravidelně vídáme ve školce, není z masa a kostí, ale učí nás
spoustu věcí. Je to holčička-panenka ze školky pro neslyšící.

Začali jsme si společně povídat znakovou řečí, hrajeme spolu různé hry a budeme i zpívat. Je to jako by
byla jednou z nás a stala se součástí naší školy.  Vlastně nám nepřijde už vůbec divné, že neslyší.

Nechceme se dětem s handicapem vyhýbat. Chceme se naučit prožívat ten sen, který se stává skuteč-
ností. A tak zdravíme všechny Martinky i jiné děti….

                                                               děti z MŠ Rohožník

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Paní zima jede, jede na saních… Tak tahle písnička by mohla
znít v Sedmikrásce už od listopadu. Přestože jsme si s dětmi vy-
právěli o lese, jeho krásách a pokladech, školička byla vyzdobe-
ná barevnými listy a po nástěnkách pobíhali poslední zatoulaní
ježečci, na zahradě to bylo spíš na stavění sněhuláků.
V sobotu 17.listopadu jsme oslavili státní svátek jak jinak než
prací (tou nejpříjemnější – pro naše děti) a protáhli jsme se při
podzimní brigádě na zahradě.Hodně jsme se obávali počasí, ne-
věděli jsme, jestli vůbec někdo přijde, jestli zmrzneme nebo zmok-
neme.. Ale naši skvělí rodiče nezaváhali a dostavili se v hojném
počtu. Nakonec se brigády zúčastnilo padesát lidí a práce všem
šla od ruky. Máme zasazený další strom a zahrada je vyhrabaná
a připravená na sníh a zimní radovánky
Samozřejmě ale ve školce jen nepracujeme, také se bavíme a
hrajeme si. Chystáme si s dětmi vystoupení na vánoční besíd-
ku, kterou pořádáme ve středu 19. prosince od 16.30 hodin.
Také už přemýšlíme, co nám přinese Ježíšek… Děkujeme všem
rodičům, kteří nám sponzorsky přispívají na nadílku pro děti.
Těšíme se i na Mikuláše s čerty, kteří k nám přijdou 5.prosince
dopoledne. Že by nám někoho odnesli v pytli, se nebojíme, paní
učitelky se jim tam nevejdou a do Sedmikrásky chodí jen samé
báječné, šikovné a hodné děti…!

M.Kubová, MŠ Sedmikráska

SLUNEČNICE

V září tohoto roku zahájilo svoji činnost Baby
centrum „Slunečnice“, které se nachází na roz-
hraní obcí Šestajovice a Jirny, v klidném prostře-
dí nového rodinného domu. Filozofií baby centra
je šťastné a spokojené dítě. Děti mohou „Sluneč-
nici“ navštěvovat celodenně, polodenně, nepravi-
delně či nárazově. Provozní doba je od 7.30 do
17.00 hod. Po domluvě s vedením je možné i noč-
ní a víkendové hlídání .

V baby centru je dodržován pravidelný stravo-
vací režim s dostatkem zeleniny a ovoce, absencí
glutamátů a polotovarů, dle stravovacích norem

pro předškolní děti s možností výběru z několika
druhů nápojů.

Herní aktivity jsou přizpůsobovány individuál-
ním zájmům a potřebám dětí s cílem vzájemné
kooperace, posilování kladných kamarádských
vztahů, vytváření  přátelství a začlenění méně
adaptabilních dětí do kolektivu. Edukační činnost
se realizuje na základě měsíčních tematických
plánů, které na sebe navazují. U dětí jsou rozvíje-
ny kognitivní schopnosti, motorika, grafomotorika,
fonematický sluch, řeč, koncentrace pozornosti,
ale i schopnost vnímat změny kolem sebe a zvlá-

Ve školce se naučí děti i pracovat.
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dat praktické činnosti běžného denního života.
Za dva měsíce činnosti měly děti ve „Sluneč-

nici“ možnost navštívit 3 divadelní představení,
zúčastnit se „houbařského výletu“ do Klánovické-
ho lesa, zasoutěžit si na „Podzimní olympiádě“ a
získat medaile i sladké odměny. Děti se již třikrát
staly „Mistry pekaři“. Poprvé si každý za pomoci
p. učitelky upekl  domů “šišku„ závinu, podruhé
se pekl ovocný koláč pro mamky a taťky na schůz-
ku rodičů a naposledy děti vykrajovaly čerty a Mi-
kuláše z perníkového těsta.

Ve „Slunečnici“ vládne klidná rodinná atmosféra,
která společné s přiměřeně velkými prostory napo-
máhá dětem k lepší adaptaci na nové prostředí, ka-
marády i učitelky. Dětem je po celý den k dispozici

promovaný logoped, který 1-2krát týdně cíleně sti-
muluje výslovnost dětí. 1krát za 14 dní  vyrábějí děti
úžasné výtvory v keramickém kroužku a od ledna
se budou moci seznamovat s hravou angličtinou
a také s flétničkou. Podrobnější informace o činnos-
ti baby centra na tel 739 032 906.

V současné době se děti připravují na blížící
se vánoční svátky a již pilně nacvičují pásmo na
vánoční besídku pro rodiče.

Všichni už se těšíme na Ježíška a vám všem
přejeme krásné vánoční svátky a samé šťastné a
spokojené děti, které se těší do školky.

Mgr. Petra Venclů,
ředitelka Baby centra Slunečnice
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PRAGUE OPEN 2007
první místo v soutěži týmů pro újezdský Kangsim!

V sobotu 10. listopadu 2007 se konal čtvrtý turnaj Národní Taekwondo ligy - Prague Open 2007. Z újezdského
týmu Kangsim Dojang se ho zúčastnilo 26 závodníků pod vedením trenéra Marka Doxanského.

V mezinárodní konkurenci se našim závodníkům na turnaji
skvěle dařilo, což potvrzuje klubový rekord třinácti zlatých
medailí (Sára Semerádová, Klára Šťastná, Adam Barták, Jára Pit-
rák, Petr Husák, Petr Vobecký, Vojta Soldán, Maroš Novák, Honza
Berger, Jakub Šťastný, Robert Husák a Martina Šizlingová). Polovi-
nu našich závodníků tedy zdobilo zlato. Do stříbrného hávu se ob-
lékli: Honza Hruška, Lukáš Kostínek, Kristýna Engelová, Dominik
Urich, David Kastner, Honza Kotrč, Pavel Pospíšek a třetí místo vy-
bojovali: Laura Vinklerová, Ríša Stočes, Dominik Šebesta, Julius
Smolej a Tomáš Kouba.

Výborně se na turnaji prezentoval Jan Berger, který patří
k nejlepším závodníkům nejen v našem klubu, ale i v celé ČR. Vy-
řazovacími koly procházel Honza hladce a i ve finále bylo hned od
zahájení zápasu zřejmé,

kdo je na tatami král. Honza svého soupeře deklasoval technickým
KO a mohl tak slavit 1. místo. Zatím má Honza nejvíc bodů v Národní
Taekwondo lize napříč všemi kategoriemi a v roce 2007 neprohrál
ještě ani jeden zápas. Do konce roku ho čekají ještě 2 turnaje (Croa-
tia Open a Vánoční Pohár) a všichni doufáme, že si neporazitelnost
udrží co nejdéle. Skvělý výkon také předvedl Honza Kotrč, když
v semifinálovém zápase narazil na Jakuba Říhu z Hradce Králové,
který je velmi zkušený závodník a rozhodně to pro Honzu nebyl jed-
noduchý zápas. Oba závodníci jsou na špičkové úrovni a tak musel
Honza vynaložit spoustu sil, aby tento zápas vyhrál, zvlášť když mu-
sel několikrát obracet pro něj nepříznivé skóre. Ve finále se pak utkali
dva újezdští trenéři – Pavel Černý a právě Honza Kotrč. V tomto zá-
pase měl více sil Pavel Černý, který svého semifinálového soupeře vyprovodil z tatami za 27 sekund, takže mu
zbylo více energie na finálové střetnutí. Celkově náš oddíl zanechal na turnaji skvělý dojem, který byl
korunován  prvním místem v soutěži týmů, které si újezdští závodníci za předvedené výkony rozhodně
zasloužili. Na druhém místě skončil KT Humpolec, třetí místo obsadil tým Českých Budějovic.
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Újezd v Německu - Adidas Cup 2007
Dne 12. 10. 2007 se spolu s národní reprezentací zúčastnilo meziná-
rodního turnaje Adidas Cup 2007 i sedm závodníků újezdského Kang-
sim Dojang. Turnaj se konal v německém Erlangenu, který je nedaleko
Norimberka. Soutěže pod patronací značky Adidas se účastnili závod-
níci z Německa, Švýcarska, Itálie, Řecka, Belgie, Španělska a České
republiky.
Přestože se jednalo o první turnaj v elektronických vestách jehož se
Kangsim Dojang zúčastnil, povedlo se v ostré konkurenci získat hned
několik medailí:

1.místo – Marcela Miková, Sára Semerádová a Jan Berger
2.místo – Klára Šťastná, Pavel Pospíšek
3. místo – Jakub Šťastný a Robert Husák.

Újezdští závodníci, kromě cenných zkušeností s elektronickým systémem bodování, získali 6 medailí a čes-
kému týmu se podařilo obsadit celkově třetí místo.

Jakub Šťastný, SK Kangsim

ZPRÁVY Z FOTBALU

    Podzimní část sezóny 2007/2008
skonč i la . Pos lední  u tkání  se
dohrávala za velmi špatného počasí,
pos lední  ko lo  se  muse lo  pro
nevyhovující terén z víkendu odložit

a dohrát ho během týdne. A jak to nakonec vše
dopadlo z pohledu jednotlivých mužstev?

Mladší přípravka ,,A“
(hráči roč. 1999 a ml.),
I.A třída Praha

Tréninky : Každé úterý 15.45 - 17.00
tělocvična ZŠ Polesná
Každý pátek 15.30 - 17.00
tělocvična ZŠ Polesná

Podrobnější komentáře k odehraným zápasům
najdete na www.fkujezd.cz v sekci MF8A..

8. kolo ( 21.10.2007)
FK Újezd nad Lesy  –  Bohnice   7 : 0  ( 1 : 0 )
Sestava:Have l  -  Bouška,  P inkas,  Mikuš,
Denemark, Černý, Pikner, Šuleková, Kuštein,
Králová, Veselovský, Mruvčinský
branky: 13´, 29´, 30´, 43´, 45´ Mruvčinský, 28´,
32´ p. Šuleková
Komentář : Za  k rásného,  s lunečného,  a le
mrazivého počasí jsme přivítali soupeře z Bohnic.
Odhodlání  naš ich hráčů por vat  se o dobr ý
výsledek bylo znát od úvodních minut, kdy jsme
soupeře doslova př išpendlil i  na jejich vlastní
polovině. Na soupeře se val i l  jeden útok za
druhým, i když poločas byl jen  1:0. Když se štěstí

přiklonilo ve druhém poločase na naší stranu,
nasázeli jsme Bohnicím dalších šest gólů. Po
skončení utkání rodiče aplaudovali vestoje všem
našim hráčům za předvedený výkon, který nelze
nazvat jinak než parádní.

9. kolo ( 20.10.2007)
FK Újezd nad Lesy  –  Motorlet   6 : 3  ( 3 : 1 )
Sestava:Have l  -  Bouška,  P inkas,  Mikuš,
Denemark, Černý, Pikner, Šuleková, Kuštein,
Králová, Veselovský, Mruvčinský
branky : 6´ ,  34´ ,  49´  Šu leková,  19´ ,  50´
Mruvčinský, 24´ Černý
Komentář: K předehrávanému utkání s Motorletem
jsme vyrazili s dostatečnou časovou rezervou, ale
dopravní zácpy a bouračky na Jižní spojce nás
připravili o tolik času, že k utkání jsme nastoupili
bez pořádného rozcvičení a bylo to znát. Začali
jsme celkem ospale, ale postupem času jsme
vyrovnali hru a podařilo se nám do přestávky
vybudovat dvoubrankový náskok. Po přestávce
jsme začali hrát naší hru a soupeři jsme nadělili
další branky, takže jsme nakonec odjížděli z
mrazivého Barrandova s přesvědčivou výhrou.

10. kolo ( 3.11.2007)
FK Újezd nad Lesy  –  ČAFC  6 : 0  ( 4 : 0 )
Sestava:Havel - Bouška, Pinkas, Denemark,
Černý, Šuleková, Kuštein, Králová, Štěrba, Votava,
Michek, Veselovský, Mruvčinský
branky:  22´, 32´, 41´ Mruvčinský,  7´, 16´
Šuleková, 11´ Bouška
Komentář : V posledním podzimním utkání na
újezdském trávníku  jsme samozřejmě chtěli
udržet naši domácí neporazitelnost, což se nám
proti týmu ČAFC povedlo. Na podzim poměrně
krásné počasí a perfektní trávník nám od samého
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začátku utkání dovolil hrát naši kombinační hru,
při které se soupeř prakticky nedostal z vlastní
půlky. Všichni kluci i děvčata si krásně zahráli a
nás potěšili předvedenou hrou.

11. kolo ( 14.11.2007)
FK Újezd nad Lesy  –  King  4 : 0  ( 2 : 0 )
Sestava:Havel - Bouška, Pinkas, Černý, Šuleková,
Králová, Štěrba, Votava, Mikuš, Veselovský,
Mruvčinský
branky:  22´, 28´, 49´ Mruvčinský,  23´ Votava
Komentář : P lánovaný  sobotn í  zápas  se
neuskutečnil, tak poslední utkání podzimu jsme
dohrávali ve středu odpoledne. Protože teploměr
ukazoval 0°C, byl terén velmi problematický pro
fotbal, ale naštěstí to všichni hráči přežili ve
zdraví. Utkání jsme začali náporem, jelikož hráči
věděli, že jen vítězství nás může posunout na
první místo tabulky. Terén nahrával spíše soupeři,
který se snažil balony odkopávat do co možná
největší vzdálenosti od své brány. Do poločasu
jsme dali 2 branky, čímž jsme se uklidnili a mohli
hrát více na jistotu. Po přestávce se situace na
hřišti nezměnila, soupeř nevěděl kam dřív skočit
a my přidali další dva góly. Po závěrečném hvizdu
rozhodčího  už  jsme rados tně  spěcha l i  do
vyhřátých kabin, abychom se společně s rodiči
podělili o radost nejen z dnešního výsledku, ale
ze hry celého týmu během podzimní části sezóny.
Na závěr bych chtěl všem našim děvčatům i

Tabulka mladší přípravky ,,A“  po podzimní části sezóny 2007/2008

Pořadí Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry Skóre Bodů

  1. FK Újezd nad Lesy 11 9 0 2 48:16 27

   2. FC Tempo Praha 11 8 2 1 40:11 26

   3. SK Slavia Praha B 11 7 2 2 39:20 23

   4. SK Aritma Praha 11 7 2 2 29:14 23

   5. FK Viktoria Žižkov B 11 6 0 5 37:29 18

   6. SK Motorlet Praha B 11 5 2 4 43:30 17

   7. Junior Praha 11 5 1 5 31:19 16

   8. FK Slavoj Vyšehrad 11 5 0 6 22:21 15

   9. FC Přední Kopanina 11 3 2 6 11:33 11

 10. TJ Slovan Bohnice 11 3 1 7 16:40 10

 11. FC King 11 0 2 9   7:46 2

 12. ČAFC Praha B 11 0 2 9   5:49 2

klukům poděkovat za předváděnou hru i přístup
k fotbalu,samozřejmě i rodičům za jejich podporu
a pogratulovat k prvnímu místu v tabulce. Díky.

Roman Mruvčinský, trenér

Tabulka střelců MF8A po podzimní části:
Martin Mruvčinský 31
Kateřina Šuleková 9
Šimon Votava 3
Ludvík Bouška 2
Vojtěch Černý 2
Václav Denemark 1

A po posledním utkání sezóny jsme si takhle
osladili život……
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Tabulka starší přípravky po podzimní části sezóny 2007/2008

Pořadí Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry Skóre Bodů

1. Admira 11 10 0 1 45:10 30

2. SK Střešovice 11 9 0 2 37:15 27

3. Dukla 11 6 1 4 28:17 19

4. King 11 5 3 3 22:17 18

5. Kbely 11 5 3 3 12:12 18

6. ČAFC 11 5 2 4 18:17 17

7. Satalice 11 4 2 5 9:25 14

8. Řepy 11 4 1 6 12:14 13

9. Meteor 11 4 1 6 19:23 13

10. Újezd nad Lesy 11 3 0 8 11:20 9

11. Motorlet B 11 2 2 7 20:28 8

12. Libuš 11 1 1 9 12:47 4

Trenér : Chumlen Jan tel. 728 117 844
Tréninky : Každou s t ředu 16.00  ve lká
tělocvična ZŠ

Každý č tv r tek  15 .45  ve lká
tělocvična ZŠ

Podrobnější komentáře k odehraným zápasům
najdete na www.fkujezd.cz v sekci ml.žáci.

8. kolo
Přední Kopanina - FK Újezd nad Lesy 3 : 1
(1:1)
Branka : vlastní Př.Kopanina
Sestava : Votava T. – Pinkas M., Andras L., Baudiš
J.(53’Ševčík R.), Karbus J.(53’ Černý T.) - Havel
J.(35’Novák V.), Křikava D., Foltman P., Mrazík Š.(K) -
Podlipný J., Konejl D.
Komentář : V utkání s prvním mužstvem tabulky

Podrobnější komentáře k odehraným zápasům
najdete na www.fkujezd.cz v sekci MF10.

METEOR - ÚJEZD 3-1 (2-0)
SESTAVA:  ŠULEK -  VOJÁČEK,  PŘIBYL,
NOVOTNÝ -  KONEJL,  P INKAS -  L IPÁR,
MRUVČINSKÝ
STŘÍDAČKA: VESELOVSKÝ, ŠULEKOVÁ
GÓL: 41.min. PINKAS

ÚJEZD - KBELY 1-0 (0-0)
SESTAVA:PŘIBYL-MESJAR,DRDLA,NOVOTNÝ-
KONEJL, PINKAS-ŠULEK, LIPÁR
STŘÍDAČKA: HERČÍK, VOJÁČEK, ŠULEKOVÁ,

MRUVČINSKÝ, VESELOVSKÝ,
GÓL: 35. min. VLASTNÍ

STŘEŠOVICE-ÚJEZD 3-0(2-0)
SESTAVA: PŘIBYL -  MESJAR,  DRDLA,
NOVOTNÝ - KONEJL, PINKAS - LIPÁR, ŠULEK
STŘÍDAČKA: DRDAJ, HERČÍK

DĚKUJI  VŠEM HRÁČŮM MF10 ZA
REPREZENTACI ÚJEZDA NAD LESY, I KDYŽ SE
NÁM TOLIK NEDAŘILO VÝSLEDKOVĚ, JAK
BYCHOM SI PŘEDSTAVOVALI.

David Šulek, trenér

jsme v prvním poločase byli horším mužstvem, ale
paradoxně jsme šli do kabin za nerozhodného
stavu. Ve druhé půl i  jsme př idal i  na aktivi tě
směrem dopředu, ale dvě naše chyby soupeř
potrestal a na zvrat v utkání nám již nezbývaly
síly.

9. kolo
FK Újezd nad Lesy – Troja 3 : 2
(1:1)
Branky : Karbus J. , Andras L., Křikava D.(pen)
Sestava: Ševčík R. - Rubeš D., Andras L., Křikava
D.,Drdla L.- Havel J.(58‘ Pivoda P.), Foltman
P., Baudiš J.(40’ Konejl D.), Mrazík Š.(K) - Podlipný
J., Karbus J. (49‘ Černý T.)
Komentář : Ve zcela vyrovnaném zápase jsme se
ujali vedení ale po nešťastné teči rukou našeho

Starší přípravka (hráči roč. 1997 a 1998),  I.A třída Praha

Mladší žáci (hráči ročníků 1995,1996 i 1997), II.A třída Praha



29

SPORT

Tabulka po 9.kole (po podzimní části)

1. Kopanina 9 8 1 0 30 : 15 25

2. Admira 9 8 0 1 54 :   6 24

3. Bílá Hora 9 5 1 3 24 : 18 16

4. Újezd nad Lesy 9 5 1 3 25 : 21 16

5. Troja 9 4 2 3 29 : 24 14

6. Ďáblice 9 4 1 4 29 : 18 13

7. SK Střešovice  B 9 4 0 5 17 : 19 12

8. Stodůlky  B 9 2 2 5 24 : 22 8

9. Lipence 9 0 1 8   3 : 42 1

10. Zličín  B 9 0 1 8   1 : 51 1

 Petr Andras

hráče soupeř z penalty vyrovnal. Ve druhé půli
jsme zaspali začátek a prohrávali 1-2. Nicméně

Na fotografiích dvě z našich gólových radostí v zápase proti Troje  - Kuba Karbus a Lukáš Andras

PROSINCOVÁ ZAHRÁDKA

Dlouhé večery a nepříjem-
ný chlad naznačuje, že
začal čas adventní – před-
vánoční.Choulíme se ke
svým krbům, radiátorům a
i klasickým kamnům a oče-
káváme vánoční svátky.
Zdobíme si své byty a okna
domů pro sváteční dny. Pro
některé z nás je to doba ,
kdy můžeme popustit uzdu
své fantazii.

4. prosince je sv. Barbory,  v  tento den střiháme
větvičky některých časně na jaře kvetoucích dřevin
jako je jasmín nahokvětý, zlatice třešně atp. Dáme li
tyto proutky do vázy z vlažnou vodou, do vánoc by

měly vykvést. Moje zkušenost je, že když nepřejde
rostliny mráz nevykvetou.
Ještě než přijde první nadílka sněhu, je vhodné štíhlé
jehličnany svázat provázkem, aby je těžký sníh ne-
polámal.
Od října do března v tmavší části roku trpí některé
pokojové květiny nedostatkem světla.
Snažíme se  je dát co nejblíže k oknům, hlavně ty,
co mají na světlo velké nároky. Jsou to fíkusy, die-
fenbachie, draceny a voskovky naproti tomu filoden-
drony, maranty  a dračince tolik světla nepotřebují.
Některým pokojovkám chybí v zimě také vzdušná
vlhkost. Jednoduchým a docela hezkým způsobem
můžeme toto prostředí zlepšit. Do mělké misky vlo-
žíme drobné kamínky, mušličky nebo keramzit,  za-
lijeme vodou a postavíme na to květník s květinou,

kluci nesložili zbraně a dvěma góly dokázali skóre
otočit.
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voda se odpařuje a zvlhčuje nejbližší okolí.
Rozhodnete-li se letos pro živý vánoční stromek
v květináči dejte si pozor co kupujete. Stromek  by
měl být pěstován  již od mala v kontejneru, aby měl
hodně kořenů. Později sázené stromečky do květi-
náčů mají slabší kořeny a obvykle
dlouho nevydrží.Vánoční stromek
v květináči nebývá moc velký, ale
může nás těšit několik let, musíme s
ním však správně zacházet.
Zimní pobyt v teplé místnosti je  pro
dřevinu nepřirozený, proto s ním  mu-
síme opatrně zacházet.
Z venku nejdříve přeneseme stromek
do chladné místnosti alespoň na tři
dny a pak teprve dáme  do místnosti
teplé a pravidelně zaléváme. Po svát-
cích stromek co nejdříve opět dáme
do místnosti chladné a po několika dnech teprve ven.
Bez vánoční hvězdy, která pochází z teplého Mexi-
ka si sváteční stůl neumíme představit. Květina má
ráda teplo a nesnáší průvan. Při nákupu  pozor aby-
chom ji nepřenášeli domů nechráněnou v mraze, ale
i teplotu pod 10 stupňů nemá ráda. Při poranění vy-
téká jedovaté mléko, tak pozor na děti.Vánoční hvěz-
da také prý reaguje svinováním listů na únik plynu.V

adventním čase a o vánocích si hojně užíváme in-
timního světla svíček, které nenecháváme bez do-
zoru a v dosahu všeho hořlavého, abychom místo
intimity neměli pohromu.
Na vánočním stole míváme mísu s jablíčky a růz-

ným ovocem i vázy s květinami. Ta-
kové sousedství květinám škodí.
Zralá jablka uvolňují  etylen, který
urychluje odkvétání a vadnutí .
Stonky oblíbených gerber nikdy
neponořujeme ve váze příliš hlubo-
ko,stačí 4 až 5 cm.Stonek je dutý a
uhnívá, tak lépe když je vodě jen
malý kousek.
Vzimě když přikrmujeme ptáky zpě-
váky, jejich krmítka často zbavuje-
me nečistot. Zavěšené budky před
zimou také vyčistíme, ale necháme

tyto malé domečky na stromech slouží jako úkryt
různým ptákům před deštěm a sněhem.
Všem čtenářům zpravodaje přejeme krásné a klid-
né prožití vánočních svátků , hodně zdraví a štěstí
do nového roku 2008.

Za výbor  zahrádkářů
Z . Nohejlová

Aktuálně z o.s. Neposeda o.s.
Vážení přátelé,

občanskému sdružení Neposeda jsou již tři roky. Jelikož se naše aktivity za uplynulá léta rozšířily, dovolte
mi, abych Vás nyní krátce seznámila se současným stavem a našimi plány.

Neposeda o.s. působí zejména v městských částech správního obvodu Praha 21,  jeho aktivity jsou ale
otevřené i zájemcům odjinud, prostě všem, kteří jsou ochotni dojet k nám do Běchovic.
V této chvíli realizujeme tři základní programy: volnočasové, sociální a vzdělávací, pro cílové skupiny: děti,
mládež, rodina a komunita. Letos došlo k vytvoření nové struktury činností organizace, a z toho důvodu i ke
změně názvů některých klubů. Více v  přehledu:
Je zřejmé, že došlo k nárůstu počtu aktivit a lidí, kteří je realizují, a tím i vytíženosti kluboven na Staré poště.
Nově jsme tedy využili možnost výhodného pronájmu prostor v objektu Českobrodská 516, které budeme uží-
vat jako učebnu a zázemí pro pracovníky. Ve výloze bude nastálo umístěn „pavouk organizace“, včetně aktua-
lizovaných upoutávek na připravované akce.

Z hlediska financování jsme každoročně závislí na dotacích a grantech poskytovaných ministerstvy, magis-
trátem a městskými částmi. Nezanedbatelnou součást příjmů tvoří i dary firem a jednotlivců – moc všem děku-
jeme a vážíme si jejich přízně. Bez nich by totiž nebylo možné všechny tyto aktivity provozovat. Kromě pravidelných
výročních zpráv jsme letos navíc začali vydávat elektronický oběžník Klubu příznivců o aktuálním dění u nás.
Pokud i Vy máte zájem být pravidelně informováni, napište nám prosím na e-mail: priznivci@neposeda.org
volnočasové:  Otevřený klub Mikrobus • klub pro děti • výlety, akce pro veřejnost • Rodičovské centrum •
• Koloběžka • klub pro rodiče s dětmi • hudební škola • krátkodobý dohled nad dětmi
sociální:  NZDM Autobus • klub a služby NZDM • návazné služby • kulturní aktivity • Mimoškolní vzdělává-
ní dětí a mládeže • Odborné sociální poradenství
vzdělávání:  Vzdělávací a poradenský program pro rodiče na rodičovské dovolené • Mimoškolní vzdělává-
ní dětí a mládeže • Dobrovolnictví

RŮZNÉ
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A jaké máme plány pro rok 2008 a další léta?
V programové oblasti minimálně zachovat stávající provoz, s postupným rozšiřováním provozních hodin a
aktivit, v personální oblasti posílit týmy dobrovolníků a pracovníků jednotlivých aktivit a v oblasti práce
v komunitě zavést pravidelné tvořivé a zajímavé akce pro širokou veřejnost, komunitu. Jako novoroční
dárek chystáme grafickou proměnu našich webových prezentací.

Pokud jste dočetli až sem, děkuji za Vaši pozornost I přízeň. V případě, že potřebujete další informace,
navštivte www.neposeda.org nebo nás neváhejte kontaktovat.
Krásné Vánoce a šťastné vkročení do roku 2008 přeje za tým o.s. Neposeda

Bc. Melanie Zajacová, ředitelka, předsedkyně sdružení

ZE ŠKOLY …..
Tečka za vzpomínkami

Od 14. září do konce října probí-
halo v naší škole velké  sezna-
mování žáků s Tomášem
Garriguem Masarykem.

Období, ohraničené
70. výročím Masarykova úmr-
tí a státním svátkem ke vzniku
ČSR, jsme zahájili slavnost-
ním shromážděním všech tříd
u pomníku pana prezidenta
v parku. Během následujících
týdnů jsme se jeho osobností

zabývali ve všech ročnících v různých předmětech.
Žáci zhlédli film, vyhledávali informace na internetu a
v dalších pramenech, četli úryvek z Čapkových Hovo-
rů s T.G.M., vytvářeli koláže a myšlenkové mapy, psali
úvahy a téma zpracovávali výtvarně, přednesli referá-
ty, hledali odpovědi na zadané otázky, někteří dokon-
ce i v angličtině. Víte například, že žijí tři přímí
Masarykovi potomci? Pravnučka Charlotta Kotíková –
Pocheová, uznávaná historička umění žijící v New Yor-
ku, a prapravnuci Tomáš Kotík a Jan Kotík. V hodinách
dějepisu jsme si ve všech ročnících vysvětlovali, jak
vznikla republika, jak bojovali legionáři, listovali jsme
ve školní kronice…

Zkrátka, jsme Masarykova škola, tak nechť víme,
proč máme být na čestný název hrdí a nebrat ho jako
samozřejmost, o které se nepřemýšlí.

Práci všech tříd jsme zhodnotili a nejaktivnější žáci
za odměnu vyjeli místo vyučování do Lán.

O své návštěvě Lán napsali sami žáci:

Z žáků, kteří se podíleli na projektu o Masarykovi,
byli vybráni ti nejaktivnější. Za odměnu jsme jeli na
výlet do Lán.

Po velmi dlouhé jízdě autobusem /ucpaná Praha,
hrůza/ jsme dorazili před lánské muzeum. Jelikož
T.G.M. v Lánech umřel, je věnováno právě jemu. Od
paní průvodkyně jsme se dozvěděli, že vzniklo pře-
stavbou ze staré sýpky, a je to krásná budova. Bylo
zde mnoho zajímavých exponátů a informačních pa-
nelů, na kterých jsme mohli nalézt např. kopie ano-
nymních dopisů, které Masaryk dostával v době
hilsneriády. Mezi exponáty, které nás zaujaly, patřily
slavnostní šaty
Charlotty Garrigue
či odlitek Masary-
kovy a Charlottiny
tváře po smrti. Za-
ujala nás svíce, jež
hořela na Masary-
kově pohřbu. Mu-
zeum se nám
velice líbilo.

Poté jsme došli k domku, který nechala vystavět
Alice Masaryková jako základnu a poradnu Červené-
ho kříže.

Pokračovali jsme k rodinné hrobce na hřbitov, kde
jsme položili kytičku a Katka Valentová přednesla bás-
ničku, kterou sama složila.

Kdo chtěl, šel se podívat na lánský zámek, ale jen
zvenčí,jelikož zámek je přístupný jen v létě.

Lány se nám moc líbily, je to krásná obec.

M. Drobná,
T. Leinová,

K. Valentová
8.C
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Je úsměvné, kolik lidí, včetně mě, si rádo čte zprá-
vy o známých lidech. Těžko říct proč. Většinou v nich
totiž chybí jakákoli informace.

Mistrem nesmyslných zpráv byl jeden nejmenovaný
bulvární časopis. V rubrice Krátce či jak se jmenovala,
jste si mohli například přečíst: Proslulý režisér J.M. stál
na autobusové zastávce a díval se před sebe. Herečka
M.H. šla nákupní pasáží rovně a poté zahnula doleva.

A jak známo, někteří ze slavných dokonce sami
obvolávají bulvární redakce: Mám pro vás senzaci.
Jedu na chatu a budu tam ležet v posteli...

Občas si říkám, jaká škoda, že celebritou není strýc
Bořivoj.

Protože, co zažije celebrita kupříkladu na premié-
ře filmu? Leda ji někdo z bulvárních novinářů pomluví,
že už celý měsíc nosí na večírky stejné hodinky.

Jo, to strýc Bořivoj!
Miluje Meryl Streepovou. Platonicky samozřejmě.

Vyrazil proto s manželkou na film Francouzova milen-
ka, kde hraje zmíněná hlavní roli. Ujela jim ale tram-
vaj, takže přišli o deset minut později.
V sále už byla tma. Po plátně pobíhaly mužské a žen-
ské postavy. Uvaděčka nikde. „To je dobrý kino, ne-
kontrolujou tu lístky,“ pošeptal strýc tetě. V přítmí
zahlédl několik volných sedadel. Cesta k nim vedla
zhruba přes desítku diváků.

„To snad není možný,“ ozvalo se, když se strýc sna-
žil prosmýknout kolem korpulentní paní. „No, dámo,
jako byste nikdy nikam nepřišla o pár minut pozdějc,“
nahlas zaprotestoval. Ze sálu se ozývalo káravé syče-
ní. A tlumený smích.

Konečně na místě. Strýc se pohodlně usadil a vy-
táhl zabalenou housku se šunkou. Po čtvrt hodině se
naklonil k tetě: „Moc tomu nerozumím.“
„Je to psychologický,“  odbyla ho.

Po dalších pěti minutách se objevil na plátně velký
nápis THE END. Konec.

Při závěrečných titulcích se strýc strašlivě rozesmál.
Ten, kdo si nevšiml jejich příchodu a nepodivil se

tedy, cože to do sálu leze dvacet minut před koncem
za cvoky, si to pomyslel teď. Po dojemně smutném zá-
věru se strýc Bořivoj plácal do kolen, hýkal a bečel
jako jelen v říjnu. Nevšiml si totiž, že večerní předsta-
vení začínalo v devět, nikoli v obvyklých osm hodin.

Zpráva o něm by se mohla objevit i v rubrice Osob-
nosti a zvířátka.

Zatímco běžně se to tu hemží dogami, teriéry, vo-
řechy a kočičkami, strýc si koupil delfína. Červeného,
čtyřicet centimetrů dlouhého. Na setrvačník. Nebylo by
na tom nic divného, kdyby za á měl děti nebo vnuky
odpovídajícího věku. Což neměl. A za bé cena delfína
odpovídala strýcovým možnostem. Plastová ryba stá-
la 500 korun. Jenže socialistických, které tehdy před-
stavovaly třetinu strýcovy výplaty.

Delfína vypustil do zahradního jezírka. Mrskal se-
bou mezi dvěma zvadlými lekníny, ale pro strýce to byl
tak silný zážitek, že u něj celé odpoledne seděl na ry-
bářské židličce a spokojeně mručel.

Teta rozeslala příbuzným dopis, že se Bořivoj po-
mátl. Paradoxně mu to zvýšilo popularitu, zejména u
mužské části přízně a tetě přidalo práci, když musela
obsluhovat návštěvy, které se přijely podívat.

Strýc povzbuzen zájmem o delfína, instaloval v bytě
malý vodotrysk – mísu o průměru půl metru s kamín-
ky a umělými rostlinami, z nichž stříkala voda (koupil
ho spolu s delfínem, ale vzhledem k ceně se k němu
do té doby neodvážil přiznat).

Podezřívám ho, že z pomsty k tetě, ho postavil na
chodbu u dveří do ložnice. Spouštěl se vypínačem
umístěným hned vedle vypínače světla v chodbě. Nic
netušící teta si chtěla rozsvítit, když šla v noci na WC,
a proud vody ji chrstnul přímo do tváře. Vykřikla a
omdlela. Když se probrala, pohrozila rozvodem.

Strýc Bořivoj na usmířenou koupil auto. Když se
mu po roce a půl podařilo získat řidičák, vyjeli si na
výlet. Teta milovala zámky a zvířata. Strýc měl z obojího
panický strach. Když dojeli na nádvoří plné pávů, je-
den z nich skočil Bořivojovi na záda. Přiběhl zřízenec
a vylil na něj kbelík vody. Páv se pustil. „No, todléé,“
řekl místo omluvy. „Dycky lez akorát na ženský.“

Mokrý strýc byl tak vyděšený, že se nebyl schopný
trefit u benzinové pumpy ke stojanu. Obsluha stanice
stála s hadicí v ruce a nevěřícně zírala, jak ji strýc ně-
kolikrát z každé strany minul. Nikdy nezastavil tak, aby
hadice dosáhla k nádrži. Rezignoval. Se zbytkem pali-
va dojel domů a automobil prodal.

I o strýci Bořivojovi by se však dala napsat
prázdná bulvární zpráva: Je to milý člověk a je s
ním legrace. Má rád víno a nekouří. Jestli o něco
skutečně nestojí, tak o to být slavný.

Ale upřímně.
Klára Mandausová

Držíte v ruce prosincový zpravodaj, tedy poslední v roce 2007. Proto bychom vám rádi
poděkovali za přízeň a popřáli do nového roku 2008 hodně štěstí a pevné zdraví.

A protože prosinec končí Silvestrem, a ten bývá, jak známo, dnem veselým, dovolte,
abychom skončili tentokrát i my jedním méně vážným textem.

Úspěšný rok 2008, hodně zdraví a štěstí přeje
redakční rada Újezdského zpravodaje

FEJETON: S pávem na zádech
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PLACENÁ INZERCE

ELEKTRELEKTRELEKTRELEKTRELEKTRO - DOMÁCÍ SPOO - DOMÁCÍ SPOO - DOMÁCÍ SPOO - DOMÁCÍ SPOO - DOMÁCÍ SPOTŘEBIČETŘEBIČETŘEBIČETŘEBIČETŘEBIČE
Pračky, myčky, lednice, mrazáky, vysavače,
kávovary, espressa, žárovky, baterie, sáčky
do vysavačů, formy na pečení a další...

PO - PPO - PPO - PPO - PPO - PÁ 1Á 1Á 1Á 1Á 1000000000000000-1-1-1-1-1888880000000000

STAROKLÁNOVICKÁ 185
PRAHA 9 - ÚJEZD NAD LESY

TEL.: 272 705 070
E-MAIL: INFO@PRACKYMYCKY.CZ

WWW.PRACKYMYCKY.CZ

NONONONONOVĚVĚVĚVĚVĚ

OOOOOTEVŘENO

TEVŘENO

TEVŘENO

TEVŘENO

TEVŘENO

JEN PRO ŽENYJEN PRO ŽENYJEN PRO ŽENYJEN PRO ŽENYJEN PRO ŽENY
MÁTE PROBLÉM S VÁHOU?

BOJÍTE SE DO FITKA?
 Zkuste navštívit naši DOMÁCÍ
POSILOVNU PRO 1 - 2 ŽENY.
Individuální cvičební program,

vedené hodiny, možnost sestavení
jídelníčku, dětský koutek

INFORMACE:    ICQ: 374-257-861
tel: 281 971 179

Hledám paní na pravidelný úklid 2 bytů
(asi 8 hodin týdně dohromady)

Lokalita sídliště Rohožník.
Cena dohodou.

Tel.: 777 905 008 nebo 605 204 248

V Újezdě nad Lesy koupíme RD
nebo POZEMEK od 450 m2.

Solidní jednání. Peníze ihned. Nejsme RK

Mobil: 607 807 645

INFORMACE PRO PŘISPĚVATELE:

ADRESA:

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21
STAROKLÁNOVICKÁ 260
190 16  PRAHA 9 – ÚJEZD NAD LESY

ÚŘEDNÍ HODINY:

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30
pátek 8:00 – 12:00

PODATELNA:

tel: 281 012 911 / fax: 281 971 531

Výkonná redaktorka:
Martina Nejtková
tel: 281 012 943,
e mail: martina.nejtkova@praha21.cz

Příspěvky:
e-mailem, osobně, podatelna,
schránka před hlavním vchodem

Příjem inzerátů:
Irena Mrázová,
tel: 281 012 980
e-mail: irena.mrazova@praha21.cz
osobně, elektronicky;
platba:  v hotovosti, na fakturu
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HLEDÁM PRÁCI  V OBORU
ELEKTROMECHANIČKAELEKTROMECHANIČKAELEKTROMECHANIČKAELEKTROMECHANIČKAELEKTROMECHANIČKA

na Živnostenský list
PRACOVNÍ PROSTORY MÁM

Vittová mobil: 739 515 180

Koupíme parcelu v Újezdě nad Lesy
Koupíme v Újezdě nad Lesy malou stavební parcelu do 800 m2.
Nabízíme též možnost výměny s doplatkem za dvougenerační
rodinný dům se zahradou o ploše 1500 m2 situovanou blízko

Klánovického nádraží.

Manželé Macháčovi - nabídky zasílejte na tel.:

776 415 541 nebo 777 171 392 či na 281 962 226

Advokátní kancelář Trnka & Burdová si dovoluje oznámit, že dne 1. 11. 2007 otevírá
své nově zřízené detašované pracoviště Advokátní kanceláře, a to v Úvalech u Prahy, nám. Arnošta
z Pardubic č. 95. Úřední hodiny naší kanceláře jsou po a st 8.30 - 18.30 hod, út a čt 8.30 - 16.30 hod
a v pá 8.30 - 12.30 hod. Mimo úřední hodiny je schůzka možná po předchozí dohodě s Vámi.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní službu ve všech oblastech práva, zejména práva
občanského, rodinného, obchodního, správního a trestního. V případě zájmu o využití služeb
naší Advokátní kanceláře nás prosím kontaktujte na tel. číslech 281 860 709, 281 861 895,
281 862 278, GSM 773 144 001, e-mailem office@aktb.cz nebo faxem na 281 860 770.
Bližší info naleznete na www.aktb.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Advokátní kancelář Trnka & Burdová

Relaxační centrum TopResort
Starokolínská 307, Újezd nad Lesy

tel. 281 972 273 nabízí
Masáže, Solárium, Saunu,Vířivou vanu

Přejeme všem zákazníkům
krásné Vánoce a v roce 2008

hodně zdraví, spokojenosti a lásky
kolektiv relaxačního centra

Rádi vám připravíme vánoční dárkové
poukazy nebo dárkové balíčky

z přírodních produktů

Koupím byt nebo dům
v Újezdu nad Lesy,
platba v hotovosti.

Tel. 724657042

ZAHRADNICKÉ PRÁCE - údržba zeleně
• kácení a prořezávání stromů

prováděné i pomocí horolezecké techniky
• frézování pařezů
• štěpkování větví
• zakládání trávníků
• pokládka trávníkových koberců
• sekání a provzdušňování travnatých ploch
• stříhání živých plotů
• úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
• sběr a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů
• návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

mobil: 605 789 346

placená
 inzerce & reklama

fafafafafa     RRRRRYBÁŘYBÁŘYBÁŘYBÁŘYBÁŘ, s.r, s.r, s.r, s.r, s.r.o..o..o..o..o.

Servis tlakových a plynových zařízení provádí opravy:
• Tlakové nádoby, ohřívače vody, vzdušníky, výměníkové stanice, tlak. zkoušky
• Plynovody pro spotřebiče do a nad 50 kW, domovní plynovody.
• Svářecí práce G a E (plamenem a el. obloukem)
• Topení, voda, vyčerpání vody ze zatopených prostor
• Vrtání zdiva: beton, kámen, cihla - bez otřesů, detekce potrubí kov/plast
Újezd n/L Praha 9 tel.: 602 215 284  e-mail: fa_rybar@volny.cz
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DĚTSKÝ ZNAČKOVÝ
                     SECOND HAND

Baby Bazárek LVÍČEK - www.i-lvicek.cz
Bečvářská 1525, Újezd nad Lesy - na BLATOVĚ

Otevírací doba: Po, St – 10.00 – 16.00
!!!Pozor změna!!! Út, Čt – 14.00 – 19.00

!!!10. - 13. 12. ZIMNÍ VÝPRODEJ - SLEVA 50%
NA VŠE!!!

14. 12. - 13. 1. ZAVŘENO - otevřeno pouze na zvonek
nebo po domluvě na e-mailu bazareklvicek@seznam.cz

NEXT, GAP, GEORGE, H&M, Early Days, Adams, Marks
a Spencer, Mothercare, Cherokee…

Realitní kancelář

Anna Spáčilová
Praha 21 - Újezd nad Lesy,

Soběšínská 1788
mobil: 602 288 460,
tel./fax: 281 972 217

anna.spacilova@worldonline.cz
www.annaspacilova.cz

Urgentně hledám pozemky ke stavbě RD
pro konkrétní klienty

Hledám rodinné domy a byty k prodeji i pronájmu
- velká poptávka

• prodej • pronájem • právní servis •
• odhad nemovitostí •

• finanční poradenství •

VESELÉ VÁNOCE A PF 2008

POTŘEBUJETE PRONAJMOUT BYT
NEBO PRODAT DŮM NA PRAZE VÝCHOD?
Ráda Vám zajistím klienta ZDARMA. Právní
servis a serióznost samozřejmostí!

PAVLOVÁ@BV-REALITY.CZ 723 423 691

LEKCE FRANCOUZŠTINY RODILÝM MLUVČÍM
LEKCE RUŠTINY, PŘEKLADY FJ A RJ
TEL.:  246 082 155,  776 223 337
WWW.MOJEPREKLADY.CZ
E-MAIL:  INFO@MOJEPREKLADY.CZ

Fitness v Újezdě n. L. - P9
přijme recepční
k obsluze sport baru

Info na tel.: 603 517 607

placená
 inzerce & reklama

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 62 / před měst. úřadem /

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Vzhledem k tomu, že se naše firma nepodílí na
odměňování některých osob z řad zdravotnictví

/ protislužba /, tak GARANTUJE za stejnou službu ceny
až o 3.000 - 8.000,- Kč levnější.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

NOVÁ PRODEJNA
v Klánovicích

ORIGINÁLNÍ DÁRKY
Módní doplňky z pravého hedvábí,

olejomalby, kožené kabelky a peněženky,
stříbrné šperky, vánoční zboží,

svíčky, ubrousky ...

Při nákupu nad 300 Kč dostanete zdarma
modrý komplet 20 ubrousků a dvou svíček.

Platí do 31. 12. 2007 nebo do vyprodání zásob kompletů.

Ke Znaku 3, Klánovice
Po - Pá: 9 -18, So: 9 - 12

AKCE !

PRO V
ÁS Z

DARM
A

ČISTÍRNA ČISTÍRNA ČISTÍRNA ČISTÍRNA ČISTÍRNA PEŘÍPEŘÍPEŘÍPEŘÍPEŘÍ
••••• ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
••••• ZHOTOVENÍ DEK A POLŠTÁŘŮ
••••• DODÁNÍ SYPKOVINY
••••• PRODEJ LŮŽKOVIN

Starokolínská 192, Újezd nad Lesy (Blatov), tel.: 281973 835
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Srdečně Vás zveme na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
spojený s praktickými ukázkami žáků
pátek 30. 11. 2007 14 - 18 hod.
sobota 19. 1. 2008   9 - 13 hod.

Pro školní rok 2008/2009 nabízíme tyto obory vzdělání:

-      výhodné dopravní spojení MHD i ČD

placená
 inzerce & reklama
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placená
 inzerce & reklama
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placená
 inzerce & reklama
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Nabízíme veškeré služby lyžařům:
• nastavení lyžařského vázání
• montáž lyžařských vázání
• montáž snowboardových vázání
• montáž běžeckých vázání
• broušení hran a skluznic
• opravy skluznic

kontakt tel.: 281 970 262; 606 927 106
www.sweb.cz/horson

otevíracíotevíracíotevíracíotevíracíotevírací
doba:doba:doba:doba:doba:

po - pápo - pápo - pápo - pápo - pá
17.00 - 20.0017.00 - 20.0017.00 - 20.0017.00 - 20.0017.00 - 20.00

ČALOUNICTVÍČALOUNICTVÍČALOUNICTVÍČALOUNICTVÍČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

čalounění dveří (i se zvukovou izolací)
výběr látek, doprava

TTTTTel.: el.: el.: el.: el.:      244 468 202, 244 468 202, 244 468 202, 244 468 202, 244 468 202,      604 613 804604 613 804604 613 804604 613 804604 613 804
Českobrodská 49/18 - Praha 9

placená
 inzerce & reklama

INSTALATÉRSTVÍ, TOPENÁŘSTVÍ
provádíme nové instalace,

rekonstrukce, opravy, přípojky.

Tel.: 605 444 450

• Tvorba geometrických plánů
• Vytyčování hranic pozemků
• Vytyčování staveb
• Práce spojené s projektem

Tel.: 603 462 572
723 287 824

e-mail: lubos.krenek@seznam.cz

Geodetické služby
Ing. Lubomír Křenek

Chcete prodat byt?
Máte hrůzu z realitky?
Obraťte se na

PORADNU!

 777 066 984

Realitní
poradna s.r.o.
Březinova 22, Praha 8

info@realitniporadna.cz
www.realitniporadna.cz
www.pudnibyty.cz

Na Blatově
naproti restauraci Alma

Potřeby pro cukráře

JALKA
domácí potřeby

kuchyňské náčiní

PO  a  PÁ 10 - 12 14 - 18
ÚT   -  ČT   9 - 12 14 - 18

Starokolínská 192  Praha 9 - Újezd nad Lesy
Tel.: 608 963 100  www.kychynskenacini.cz

N O V Ě
N O V Ě
N O V Ě
N O V Ě
N O V Ě

O T E V Ř E N O

O T E V Ř E N O

O T E V Ř E N O

O T E V Ř E N O

O T E V Ř E N O

Hledám šikovnou spolehlivou
paní v důchodu nebo studentku
do cukrárničky a do květin
(s praxí) brigádně  MOBIL: 608 982 711

HLEDÁM PODNÁJEM
v Újezdu nad Lesy a v okolí.

Prosím volejte mobil: 775 327 319
PO - NE 8 - 21.00 hod

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

Josef Táborský, Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670, Tel.: 281 970 947, 602 949 765

UBYTOVÁNÍ - JIZERSKÉ HORY - ALBRECHTICE

Penzion Marie,
kapacita 28 lůžek,
100 m od sjezdovky na Špičák.
Možnost parkování TEL.: 607 500 264

Turbo + klasické SOLÁRIUMSOLÁRIUMSOLÁRIUMSOLÁRIUMSOLÁRIUM     Robert Dykast
cena od 4,90 Kč/min
Malešovská 1644 sídliště Rohožník
(naproti Albertu)
mobil: 724 992 341
e-mail: gastrotym.rd@atlas.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
po - pá 16 - 22 hod
so - ne 17 - 22 hod

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ JIŘÍ VOSÁHLO
PROVÁDÍM TYTO SLUŽBY:

• generální úklid – systém RAINBOW vhodné pro alergiky
• jednorázový úklid po řemeslnících ( mytí oken ...)
• veškeré vyklízecí práce ( půd, sklepů, bytů ...)
• čištění koberců i čalouněného nábytku
• pokládka zámkové dlažby
• drobné zednické práce
• oprava a natírání plotů

Po dohodě zajistím i další práce k vaší spokojenosti.

Tel.: 776015558 777015551

Miroslav Rozšafný

ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517
Po 19. hod. 281 972 810






